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Készült :  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 25-én 9,00 órakor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István bizottsági elnök   
Lestyán Balázs bizottsági tag  
Bagi Miklós  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 
Bánkutiné Katona Mária    gazdálkodási irodavezető 
Dudásné Csikós Ágnes    ügyfélszolgálati osztályvezető 
Kátai István    műszaki osztályvezető 
Gyurovics Mária   pályázati ügyintéző 
Gulyás Katalin    városi főkertész 
Philipp Frigyes    főépítész 
Decsi Ferenc    Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.  
     vezérigazgató 
   
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három 
tagjának részvételével az ülés határozatképes.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv 
aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag 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 a nyílt és zárt ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban 26. napirendi pontként 
szereplő „Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013 évi közbeszerzési tervének 
módosításról című pontot, illetve 27. napirendi pontként szereplő „Előterjesztés a „Kiemelt 
turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárások megindításáról című pontot a napirendjéről vegye le. 
 



 

 

 

 

Papp István bizottsági elnök 
A meghívóban szereplő napirendekkel kapcsolatosan egyéb kérés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra bocsátotta a nyílt és zárt ülés napirendjét. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
550/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2013. június 25-i nyílt és zárt ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 
 
 

1. Előterjesztés a szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésére kötött szerződés 
módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

2. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
3. Előterjesztés a MÁV Zrt.-vel megkötött támogatási szerződés utólagos 

jóváhagyásáról, valamint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-vel 
a Vasútállomás üzemeltetetéséhez kapcsolódó karbantartási munkálatok 
elvégzésére kötendő szerződés jóváhagyásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
4. Előterjesztés a MÁV Kertészet ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésével 

kapcsolatos döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
5. Előterjesztés az „Otthonom: Hatvan” című fotókönyv kiadásáról  
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
6. Előterjesztés Hatvan város településképi védelméről 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
7. Előterjesztés a hirdetmények, a hirdető-berendezések létesítésének, elhelyezésének 

szabályozásáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
8. Előterjesztés 2014. év, a „Fák éve” programról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
9. Előterjesztés a hatvani Dobó téren felállításra kerülő Werbőczy István szobor 

környezetének kertészeti munkáival kapcsolatos döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 
10. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására az ASSA DIVI 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 



 

 

 

 

 
11. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

12. Előterjesztés a Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény működtetésével 
kapcsolatos használati szerződés utólagos jóváhagyásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
13. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési 

szerződés módosításáról, valamint az abban foglalt intézményműködtetés gyakorlati 
megvalósításáról szóló együttműködési megállapodás megkötéséről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
14. Előterjesztés a 6922 hrsz.-ú, természetben Gyöngyös Sástó, Vaddisznó köz 5-1. 

szám alatti állami tulajdonban lévő ingatlan tulajdonjogának ingyenes 
megszerzéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
15. Előterjesztés szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötésről szóló 

74/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
16. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 306 helyrajzi számú, természetben 

a Balogh Ádám utca 8. szám alatt található ingatlan elidegenítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
17. Előterjesztés az ITR-5 program vásárlásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
18. Előterjesztés a 2013. évi lakossági veszélyes hulladékgyűjtés többletköltségeiről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
19. Előterjesztés a 2013. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
20. Előterjesztés a bel- és árvízvédelmi védekezés költségeinek megtérítésére 

vonatkozó vis-maior pályázat benyújtásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

21. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a 
kistérségekben” tárgyú pályázat megvalósításához szükséges döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

22. Előterjesztés a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

23. Előterjesztés a „Közösségi Közlekedés infrastrukturális fejlesztése” tárgyú 
pályázattal kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

24. Előterjesztés az „Új vasúti híd építése, valamint a 3-as és a 21-es sz. főút 
kereszteződésének átépítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződés 
módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 



 

 

 

 

25. Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó tervezési szerződések módosításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

26. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca környéke árvízvédelme” tárgyú 
pályázattal kapcsolatos döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

27. Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó üzleti marketing szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
28. Előterjesztés az „Utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési 

eljárásban meghozandó közbenső döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

29. Előterjesztés a „Tisztítószerek beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban 
meghozandó közbenső döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

30. Előterjesztés az „Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru beszerzése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban meghozandó közbenső döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

31. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” tárgyában 
indított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

32. Előterjesztés burkolt árok és víznyelő rács javításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

33. Előterjesztés a csapadékvíz elvezetési rendszer egyes elemeinek javításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

34. Előterjesztés a Hatvan, 4185 hrsz.-ú (temető) ingatlanon lévő támfal fennmaradási 
engedélyeztetésével kapcsolatos döntésről   

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

35. Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői keretének 
egy részének felhasználásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

36. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon és közterületeken történő 
fakivágásokról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
ZÁRT ÜLÉS:  
 

1. Előterjesztés a „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozásáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 



 

 

 

 

 

Határid ő: 2013. június 25. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                     
 
                                                   
1. napirendi pont 

Előterjesztés a szennyvíz-közm ű vagyon üzemeltetésre kötött szerz ődés 
módosításáról  

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Lestyán Balázs bizottsági tag 
Ez az üzemeltetés már folyamatban van, végül is csak nevesítjük. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ők akkor nekünk ezért fognak fizetni? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Bérleti díjat fizetnek. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Látom, hogy 5 millió forint a gépért, plusz ÁFA. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Másik pedig az értékcsökkenéssel megegyező. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Megy a Környezetvédelmi Alapba. 
 
Megérkezett Marján János bizottsági tag. A szavazat képes tagok száma 4 f ő. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az 52 forint a rendszerhasználati díj. 231 forint +52. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Igen, és hogy területen mennyi folyik át. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Volt egy olyan, hogy mi kilépünk ebből a Heves Megyei Vízmű-s történetből és átmegyünk a 
ceglédi társuláshoz. Ez most megszakadt ez a vonal? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Amikor az Ökovíz-zel szerződtünk, akkor feltételhez kötöttük a szerződés hatályba lépését. 
Ahhoz a feltételhez, hogy akkor lép hatályba, ha a másik üzemeltetési szerződésünk a Heves 
megyeivel megszűnik. Egy vagyontárgynak egyszerre csak egy üzemeltetője lehet.  
Úgy néz ki, hogy az Ökovíz nem biztos, hogy meg fogja kapni az új viziközmű szolgáltatási 
törvény szerinti engedélyeket, úgyhogy egyelőre még a Heves Megyei Vízmű szolgáltat, még 
most ennek a jogi sorsa nincs eldöntve, hogy hatályba fog lépni ez a szerződés. Nyilvánvaló, ha 
nem kapja meg az engedélyeket, akkor nem fog hatályba lépni, mert mi csak olyannal 
szerződhetünk, akinek engedélye van. Elő van készítve, adott esetben, ha megkapja ezeket az 
engedélyeket, akkor mehet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Régiós bontásban lesznek a vízművek, úgy, mint a Volán. Össze lesznek vonva, régiónként 
lesz egy társaság és állami tulajdonban lesz. 
 



 

 

 

 

Kondek Zsolt képvisel ő 
Azért akartunk átmenni, ha jól emlékszem, mert egyrészt nagyobb a részesedésünk és jobb 
feltételeket kaptunk volna. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
De ha nem kap engedélyt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Majd eldöntik a parlamentben, hogy mit akarnak tovább. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel 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: 
 
551/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésére kötött szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, a KEOP-
1.2.0/2F/09-2009-0003. kódszámú, Környezeti és Energia Operatív Program elnevezésű 
pályázaton megvalósított víziközművek, továbbá az ezen projekt keretében beszerzett 
Mercedes Benz Axor L MUT-328/5,0/5,0 típusú kombinált csatornatisztító gépkocsi Heves 
Megyei Vízmű Zrt. ( cg.: 10-10-020086, képv.: dr. Bánhidy Péter vezérigazgató önálló 
cégjegyzési joggal) részére történő üzemeltetésébe történő átadásáról szóló IV. számú 
üzemeltetési szerződést módosító okiratot, valamint – a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt – üzemeltetési szerződést jóváhagyja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a IV. számú módosító okirat és 
az egységes szerkezetű okirat aláírására.  
 
Határid ő: 2013. július 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányza ti rendelet módosításáról  

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
A táblázat mutatja, hogy mi változott. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Kerekharaszton találkoztunk azzal az esettel, de a mi SZMSZ-ünkben is van egy ilyen 
joghézag. Nem polgármesteri tisztség, hanem bizottsági elnöki tisztség betöltése esetén volt ez. 
A mi SZMSZ-ünk csak a polgármester akadályoztatására rendelkezett, és erre betöltetlenség 
esetére nem volt szabályozásunk. 
Illetve ami fontosabb ebben az előterjesztésben, az az hogyha sorozatban kell határozatokról 
szavazni és senkinek nincs az ellen ellenvetése, hogy a polgármester egyben szavaztasson, 
akkor egyben történjen a szavazás. Nyilvánvaló, hogyha csak egy valaki is kéri, hogy külön 
történjen a szavazás a határozati javaslatról, akkor külön kell szavazni. 
Ez vonatkozik itt a bizottságokra is. 



 

 

 

 

Tehát ha egy előterjesztésben, egy napirendi ponton belül több határozati javaslat van. 
 
Bagi Miklós bizottsági tag 
Az 1.§ (2) bekezdésében melyik alpolgármester hívja össze a testületi ülést? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Horváth Richárd alpolgármester úrnak van erre egyetemleges felhatalmazása. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A rendeletmódosítást szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
552/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés a MÁV Zrt.-vel megkötött támogatási szer ződés utólagos jóváhagyásáról, 
valamint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közh asznú Zrt-vel a Vasútállomás 
üzemeltetetéséhez kapcsolódó karbantartási munkálat ok elvégzésére kötend ő 
szerződés jóváhagyásáról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
9 millió forint. Decsi úrék végzik ezt a feladatot. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Az a megállapodás, hogy addig amíg tart a pénz, mi a karbantartást, ugyanúgy mint az 
intézményeknél, ki fogjuk számlázni. Amikor elfogyott a pénz, onnantól kezdve a hivatal eldönti, 
hogy rendel tovább vagy nem rendel. Én a hivatallal szerződök nem a MÁV-val. A Zrt.-nek 
semmi köze a MÁV-hoz. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
A szerződés erről szól. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Valakinek meg kell rendelni a Zrt. felé a munkát. Az van benne. A közterületét azt nem, arra 
átalányt fizetnek, arra közterületi átalánydíj van.  
 
Marján János bizottsági tag 
Idézném ezt a mondatot: „…megállapodás a területátadásától számított 1 naptári év 
időtartamban 9.000.000 Ft, azaz kilencmillió forint összeggel támogatja,” 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Melyikben olvastad? 
 
Marján János bizottsági tag 



 

 

 

 

Támogatási szerződésben. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Arról nem tudok nyilatkozni. Hatvan város és a MÁV között köttetett. Van mögötte egy másik 
szerződés, én azt tudom. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A MÁV az önkormányzatot támogatja. Valószínű, hogy neki ez adózási szempontból ez jobb, 
minthogyha közvetlenül a szolgáltatótól rendelné meg a munkát. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
1.sz. melléklet Támogatási szerződés 2. pontjában a feladatok megnevezését az 1.sz. melléklet 
tartalmazza. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Ez így vállalkozási tevékenység. 
 
Marján János bizottsági tag 
Szerintem ez így nem állja meg a helyét. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés első 
határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  2 igen szavazattal, nem szavazat 
nélkül, 2 tartózkodással a következ ő határozatot hozta: 
 
553/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a MÁV Zrt.-vel megkötött támogatási szerződés utólagos jóváhagyásáról, valamint 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-vel a Vasútállomás üzemeltetetéséhez 
kapcsolódó karbantartási munkálatok elvégzésére kötendő szerződés jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra nem ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÁV Zrt-vel (székhely: 1087 Budapest, 
Könyves Kálmán krt. 54-60.) a vasútállomás utasforgalmi területének működtetésére 2013. 
május 31. napján megkötött támogatási szerződést jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal utólagosan jóváhagyja. 

Határid ő: 2013. június 28. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  2 igen szavazattal, nem szavazat 
nélkül, 2 tartózkodással a következ ő határozatot hozta: 
 
554/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a MÁV Zrt.-vel megkötött támogatási szerződés utólagos jóváhagyásáról, valamint 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-vel a Vasútállomás üzemeltetetéséhez 
kapcsolódó karbantartási munkálatok elvégzésére kötendő szerződés jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra nem ajánlja a képviselő-testületnek: 
 



 

 

 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.), a Vasútállomás 
üzemeltetetéséhez kapcsolódó karbantartási munkálatok elvégzésére szerződést köt jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal.  A karbantartások pénzügyi fedezete a MÁV Zrt-vel 
megkötött támogatási szerződés alapján a támogatási összegből rendelkezésre áll. 

A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határid ő: 2013. július 15. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

4. napirendi pont 
Előterjesztés a MÁV Kertészet ingyenes önkormányzati t ulajdonba kerülésével 
kapcsolatos döntésr ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Egy folyamatról van szó. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
555/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a MÁV Kertészet ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos 
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 643/2012. (IX.27.) sz. és a 264/2013. 
(IV.25.) sz. határozatait hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
556/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a MÁV Kertészet ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos 
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

 
1.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, illetve a MÁV Zrt. és a Magyar Állam közötti 
vagyonrendezés által érintett szabályok figyelembe vételével a Magyar Nemzeti 



 

 

 

 

Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi az alábbi ingatlanok 1/1 tulajdoni 
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.: 

 
 a MÁV Zrt. 1/1 tulajdoni hányad szerint kizárólagos tulajdonát képező Hatvan, belterület, 

 2600/5 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2600/5 
 hrsz. alatt fekvő, 1,2332 ha területű szántó művelési ág megnevezésű ingatlan,  

 
 a MÁV Zrt. 1/1 tulajdoni hányad szerint kizárólagos tulajdonát képező Hatvan, belterület, 

 2603 hrsz. alatt nyilvántartott, közigazgatási címmel nem rendelkező 3,9305 ha területű 
 szántó művelési ág megnevezésű ingatlan, 

 
 a MÁV Zrt. 1/1 tulajdoni hányad szerint kizárólagos tulajdonát képező Hatvan, belterület, 

 2600/2 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2600/2 
 hrsz. alatt fekvő, 527 m2 területű művelési ág alól kivett saját használatú út 
megnevezésű  ingatlan. 

 
2. A Hatvan, belterület, 2600/5 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-

Zsilinszky út 2600/5  hrsz. alatt fekvő 1,2332 ha területű szántó művelési ág 
megnevezésű, és a Hatvan, belterület 2603 hrsz. alatt nyilvántartott, közigazgatási 
címmel nem rendelkező 3,9305 ha területű szántó művelési ág megnevezésű 
ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 4. és 8. pontjaiban meghatározott 
településüzemeltetési, egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését 
célzó szolgáltatások, szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások feladatainak 
ellátása érdekében, továbbá a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 5. 
mellékletében meghatározott szociális ellátások, közterületek fenntartása önként vállalt 
feladatainak szélesebb körben történő ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 
közterületek fenntartásában, a tereket, parkokat díszítő növényzet megtermelésével és a 
munkahelyi, valamint a közétkeztetés alapanyag szükségleteinek kielégítése céljára 
kívánja felhasználni. 
  
Hatvan, belterület, 2600/2 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 2600/2  hrsz. alatt fekvő, 527 m2 területű művelési ág alól kivett saját 
használatú út megnevezésű ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott településüzemeltetési feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba 
venni, a 2600/5 hrsz. alatt nyilvántartott és 2603. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok 
megközelíthetőségének céljából, ezzel is szolgálva és közterületek fenntartását, a 
tereket, parkokat díszítő növényzet megtermelését és a munkahelyi, valamint a 
közétkeztetés alapanyag szükségleteinek kielégítése céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 

– ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
 
4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 

védettség alatt.  
 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3000 Hatvan, Bajcsy-

Zsilinszky út 2600/5 hrsz. alatt fekvő Hatvan, belterület, 2600/5 hrsz. alatt nyilvántartott, 
a közigazgatási címmel nem rendelkező Hatvan, belterület, 2603 hrsz. alatt 
nyilvántartott, és a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2600/2 hrsz. alatt fekvő Hatvan, 
belterület, 2006/2. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, 
és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 



 

 

 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 2600/5 hrsz. alatt fekvő Hatvan, belterület, 2600/5 hrsz. alatt nyilvántartott, a 
közigazgatási címmel nem rendelkező Hatvan, belterület, 2603 hrsz. alatt nyilvántartott, 
és a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2600/2 hrsz. alatt fekvő Hatvan, belterület, 2006/2. 
hrsz alatt nyilvántartott ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 

 
Határid ő: 2013. július 15.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés az „Otthonom: Hatvan” cím ű fotókönyv kiadásáról  
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Milyen pénzből megy? Előfinanszírozott? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Előfinanszírozott. Úgy kalkuláltak, hogy a könyveladásból befolyik. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nem volt javasolta 
annak elfogadását, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
557/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az „Otthonom: Hatvan” című fotókönyv kiadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Otthonom: Hatvan” című fotókönyv 
kiadásához szükséges bruttó 3.951.440,- Ft-ot a kiadvány értékesítéséből adódó bevételből 
fedezi. 

Határid ő: 2013. október 31. (elkészítésre)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján 
 

 
6. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város településképi védelmér ől  
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Philipp Frigyes f őépítész 
Kormánydöntés alapján az önkormányzatok óriási lehetőséget kapnak, el kell dönteni, hogy 
kíván-e vele élni Hatvan városa, és ha igen akkor, hogyan. 
Három részre bontható. Az egyik a településképi véleményezési eljárás. Ez azt jelenti, hogy ha 
a testület elfogadja, akkor minden építési engedélyhez kötött tevékenység esetén az 
engedélyezési eljárás során a település részéről a polgármester véleményt nyilvánít. Ha ez a 
vélemény nemleges, akkor első fokon építési engedély nem adható. 
A településképi bejelentési eljárás a nem építési engedélyhez kötött tevékenységek körét 
szabályozza. Ha a polgármester nem járul hozzá ezen engedélyhez nem kötött tevékenységek 
végzéséhez, akkor az nem végezhető. 



 

 

 

 

Harmadik pedig a szankcionálás, ez a kötelezési rész. 
Tervezett bevezetés október 1-je. Azért október 1., mert fel kell készülni a hivatalnak. Nagyon 
sok feladatot elvett az állam az önkormányzat hivatalában működő, bár nem önkormányzati, 
hanem állami feladatot ellátó építéshatóságoktól, ezért ezzel is a település a maga képére 
formálhatja saját magát. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Indokolni kell a döntést? 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Természetesen. Az nem elég, hogy nem szép. A polgármester a főépítész szakmai 
véleményére alapozza a végső véleményét. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Ez hogy kapcsolódik össze az építési osztállyal, mint hatósággal? 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
A polgármesternél kell kezdeményezni a véleményezési eljárást. A polgármesternek 15 nap áll 
rendelkezésére, hogy a véleményét kialakítsa. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Minden építési engedély előtt kezdeményezni kell ezt? 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Igen. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Gyakorlatilag még egy lépcső be van építve az eljárásba. 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Igen. Az eljárás lerövidült, de minden építési engedély előtt, az építési engedélyhez kötött 
ügyekben a polgármester véleményt mondhat, ha ezt a rendeletet megalkotja. Ha nem alkotja 
meg ezt a rendeletet, akkor a település nem mondhat véleményt, akkor az építéshatóság dönt. 
A folyamatokat látva – ez az én magánvéleményem-, az az építéshatóságunk is, ami most itt 
van, az el fog menni a járási szintekre. Tehát igazából a település nem fog tudni véleményt 
mondani arra vonatkozóan, hogy neki ez így tetszik vagy sem.  
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
De ha ez a rendelet van, akkor igen. 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Rendelethez kötött ez a véleményezési jog. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
És mit lehet mondani? Ha mondjuk a városban valaki szeretne építeni egy 30 emeletes 
felhőkarcolót, akkor erre azt lehet mondani, hogy nem lehet, mert nem illik bele a városképbe? 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Két oldala van. Erről a helyi építési szabályzat elég sok mindent szabályoz már eddig is, 
másfelől pedig sok elé szoktam ezzel a kis rajzocskával illusztrálni. Ha ezt a három formát 
lerajzolom, akkor mondjuk a három közül melyikbe tennéd bele a fényképedet otthon? 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
A középsőbe. 
 
 



 

 

 

 

Philipp Frigyes f őépítész 
Ez azért van, mert a középsőben a hosszabbik oldal a rövidebb oldal 1,618-szorosa, ez az 
aranymetszés szabálya. Tehát az, hogy valami szép, az nem szubjektív. Annak 
törvényszerűségei vannak. Sajnos a jog ezt nem tudja még leírni, de vannak ilyen 
törvényszerűségek. 
Nyilvánvaló, ha egy település nem jól él ezzel az eszközével, a főépítész nem kellően 
körültekintően indokol, amit a polgármester úr ír alá, és ez nem tetszik mondjuk a hatvaniaknak, 
akkor váltani kell. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Van egy olyan is, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Új eljárás indul. 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
A polgármesteri vélemény önmagában nem kérdőjelezhető meg, nem támadható meg, csak az 
engedélyezési eljárás keretében.  
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
A bejelentésre kötelezettek esetében- ez csak egy szubjektív megközelítés – például a 
fóliasátrak? 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Szerintem nem is mindegyik bejelentés köteles. 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
A nem engedélyhez kötöttek esetében a polgármester, önkormányzati hatóság 8 napon belül 
kell, hogy elfogadja. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Ha építek egy 100 m2-es fóliasátrat, eddig nem kellett bejelenteni, most be kell jelentenem? 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Igen. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Értem a rendelet célját, csak itt a nem engedély köteles esetek esetében kicsit túl bürokratikus 
lesz a dolog, hiszen arra is kell gondolni, hogy csak a közvetlen környezetemben is sok olyan 
idős ember van, kik 50 m2-es fóliasátrat csinálnak, és sok félreértés fog ebből adódni és 
szerintem sok konfliktus is. 
Még egyszer, értem a rendelet célját és egyet is értek vele, hogy a rendezett városkép, a 
szabályok közé szorítás a cél. 
Viszont az a gondolat jutott eszembe, hogyha van egy rendezési terv, amelyben jól körülhatárolt 
paraméterek vannak, és azt –ha jól értettem -, egy viszonylag szubjektív elemmel akarjuk majd 
emelni. 
Az én szakmámból tudom mondani, a gyógyszerészeti szakmát nagyon szigorú jogszabályok, 
paraméterek szabályozzák hosszú törvényi sorokon keresztül és pont ezért a 
gyógyszerészetben nem elterjedt mondjuk az ISO szabvány, mert nincs értelme, felesleges, 
oka fogyott a két szabályozás együtt. 
Hogy működhet tehát ez majd a gyakorlatban, ez lenne a kérdésem, anélkül, hogy túl sok 
konfliktust szülne? 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Ez most azt jelenti, hogyha egy fóliát vagy egy kerítést akarok építeni, akkor rajzot kell 
készíteni? 



 

 

 

 

 
Philipp Frigyes f őépítész 
Igen. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Műszaki rajzot, vagy mit kell beadni? 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
A kormányrendelet szabályozza, hogy mit kell beadni. 
A Helyi Építési Szabályzat műfajánál fogva nem képes ennek a korrekt szabályozására. 
Európában az építész kamara végzett egy vizsgálatot, hogy az engedélyezési körbe tartozó 
ügyek Magyarországon hogy állnak az európai országokhoz képest. Kiderült, hogy az előző 
ciklusban az előterjesztő megvezette az országgyűlést, mert azt bizonyította be, hogy 
Európában nálunk kell a legtöbb engedélyeztetési dolgot csinálni, közben kiderült, hogy pl. 
Hollandiában a kéménymagasítást is engedélyeztetni kell és így tovább. Magyarország lett a 
legliberálisabb engedélyezési eljáráshoz kötött rendszer, ami azt eredményezte, amely X év 
alatt Magyarországon már elég láthatóvá vált, hogy mindenki azt csinál, amit akar. 
A bejelentési eljárás kör ettől még szélesebb, szűk szakmai belső köri egyeztetés alapján 
alakult ki ez a javaslat. Ebből a javaslati körből bármi húzható, ez volt a szakmai konszenzus itt 
a házon belül. Ha képviselő-testület azt mondja, hogy a bizottság javaslata alapján a fóliasátor 
kerüljön ki ebből a sorból, akkor kivesszük. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Szeretném elmondani, hogy itt azért megkerestük az építéshatóságot is, Kovács Sándorékat, 
és ők azért mondták, hogy mik azok a már meglévő építmények- és azért itt konkrét esetünk 
volt a fóliasátorral -, azok az esetcsoportok, amiből, ha egy kontroll alatt átmegy, akkor nem 
keletkeznek azok a szomszédjogi viták. Hogy azt a fóliasátrat hová lehet tenni, hány méterre a 
telekhatártól. Konkrét példa volt, hogy a fóliasátorról a szomszéd kertjére ömleszti a vizet. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Ha akarok egy új kerítést, ki fogja azt lerajzolni? Elmegyek egy tervezőhöz? 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Így van. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Ez a vicc kategóriát is felülmúlja szerintem.  
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Egy belső kerítést rajzoltatni? 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Ez régen is így volt. Belső kerítésre kellett építési engedély, mindaddig, amíg be nem vezették 
a bejelentési eljárást. 
Én azt javasolnám, hogy induljunk el. Én azt vállalnám, hogy ahogy a bizottság kéri félévente, 
évente beszámolok a bizottságnak, testületnek, hogy lássuk ezt a folyamatot, és ha kell akkor 
igazítsunk rajta. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Lesz lehetőség változtatni? 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Minden további nélkül. Az összes esetszámot ide fogjuk hozni, ebben a kategóriában, ahogy a 
mellékletben van. 
 
 



 

 

 

 

Kondek Zsolt képvisel ő 
Illeték van? 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Nincs. 
 
Marján János bizottsági tag 
Az az illeték, hogy csináltatnod kell dolgokat, rajzoltatnod kell. Meg a szubjektivizmus benne 
van. Nekem nagyon fájó pont, mert pont most a földhivatal tényállása miatt csináltatnom kell 
rajzokat. Kerítést szeretnék csinálni, de nem tudom, mert csináltatnom kell rajzokat. 
De lehet, hogy valamilyen szempontból meg jó, mert a szomszéd majd nem pereskedhet 
velem, mert a hivatallal, vagy a polgármesterrel kell majd pereskednie. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A szubjektivitást illetően bízunk abban, hogy itt hivatalon belül egy olyanfajta jogalkalmazás fog 
kialakulni, hogy feleslegesen az egyén érdekeit nem sérti, nem korlátozza. Illetve amikor 
korlátozza, akkor kizárólag a közösségi érdek, jelen esetben a városkép, a megjelenés, a 
jószomszédi viszonyok megőrzése érdekében történik. Ha nincs ez a szabályozás, akkor is 
megjelenik, hiszen találkozhatunk olyan kerítésépítésekkel, meg olyan förmedvényekkel, ő úgy 
gondolta, hogy még 50 centit elfog a közterületből, kintebb rakja a kerítését. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Az más. De itt most abba is beleköthetnek, hogy az a kerítés milyen színű legyen, hogy 
kovácsoltvasból vagy dróthálóból legyen. 
Sőt, ahogy beleolvastam, abba is beleköthetnek, hogyha tetőt kicserélem az piros cserép, vagy 
szürke cserép legyen 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
A településkép meghatározó eleme a színe. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Én ebbe a rendeletbe egy dolgot látok, hogy iszonyú szubjektív. Azt lehet majd mondani, hogy 
nem illik bele a településképbe, mert sehol nincs leírva, hogy milyen irányba lehet indulni. 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Bízzatok egy kicsit bennem. Nem akarok én magamra haragítani senkit egyfelől, még haragot 
sem akarok Hatvanban. Másfelől azt gondolom, hogy a következő napirendnél a testület 
részére én bevittem, ami eddig benyomásként ért, a reklámrendeletben. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Itt arról van szó, hogy gyakorlati korlátok vannak, hogy mit csinálhatok a saját épületemmel. 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Az építési törvény úgy kezdődik, hogy az építésügy közügy. Minden építési ügyben, hogy mi a 
magánügy? Hogy egy épület hogy néz ki, az nem magányügy. 
Én Párizsba terveztem, egy hónapra közszemlére kellett tenni a tervet. Bárki véleményt 
mondhatott a házról. Az építésügy közügy, ezt meg kell tanulnunk, hogy nem magánügy egy 
családi ház építés sem, hiszen te sem leszel, a terveződ sem lesz, a ház meg még mindig ott 
lesz. Ebben van természetesen szubjektivitás. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez a kormányrendelet 2012-13-ban jött ki. Úgy tűnik, mintha ez még könnyedebbe lenne, és ha 
bevezetjük ezt, akkor már nem. 
 
 
 



 

 

 

 

Lestyán Balázs bizottsági tag 
Értem, hogy mi a feladat, számomra mégis kicsit aggodalmas. Jó lenne, ha erről minél 
gyakrabban tájékoztatást kapnánk. 
Vannak Magyarországon is olyan kisebb települések – meg más országokban is -, hol az 
emberek ezt szabályozás nélkül végzik. Azt gondolom, hogy egy dolog a szabályozás, ami az 
emberek lehetőségeit jelen esetben majd egy kicsit szorosabbra vonja, de találni kellene egy 
olyanfajta közlést, vagy életérzést, amitől az emberek önmaguktól próbálják majd ezt a 
tevékenységet úgy csinálni.  
  
Kondek Zsolt képvisel ő 
Az 5. oldalon az 5) bekezdés.  
Lekapcsolják most az analóg sugárzást. Az újfajta antennák feltételéhez bejelentési 
kötelezettség lesz, mert változik a korábbi antennához képest. Úgyanúgy bejelentem, 8 nap a 
válasz rá. Ha nekem nem járulnak hozzá, azért mert mondjuk változtatás van, én ezt nem 
tudom vállalni. 
Én nem vagyok tagja ennek a bizottságnak, de nekem egyik napról a másikra el kell hárítanom 
egy hibát, sőt órákon belül. Ha én ugyanolyan berendezést nem tudok feltenni, csak valamilyen 
másikat, és nekem 8 napot kell rá várni, hogy a szolgáltatás újra működhessen, én azt nem 
fogom tudni támogatni. Ha ilyen pontok maradnak benne, akkor én ezt a testületi ülésen nem 
tudom támogatni. Mert nekem ez a megélhetésemet veszélyezteti. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ez országos rendelet? 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Ez csak lehetőség. A kormányrendelet mellékletében fel vannak sorolva, ebből azt választ ki a 
település, amit akar. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Ha azt mondja a polgármester, hogy nem járulok hozzá, mert az előző egy narancssárga 
antenna volt, ez pedig sárga, akkor nekem a vállalkozásom dől be. 
Technológiailag folyamatosan változik a hírközlés. 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Ez a melléklet ez egy szakmai javaslat. Ettől az 5. sor, 6. sor stb. kihúzható.  
Azt tudom vállalni, hogy negyedévente, félévente tájékoztatást adok. 
Amióta idejöttem a régi gyakorlatot másként folytatom. Én azt kértem minden hatvani tervezőtől, 
hogy ceruzásan beszéljük át előzetesen a terveket. Én pontosan nem a bürokratikus irányba 
léptem el. Nagyon szívesen bármilyen ügyben ki fogok menni helyszínelni. Tehát nem azt 
fogom várni, hogy jöjjön be a papír és 8 nap, hanem ha lehet, a helyszínen eldöntjük pillanatok 
alatt. 
Én erre fogok törekedni. 
Egy biztos, hogy a településkép az egy nagyon fontos dolog. Itt a lehetőség, hogy az 
önkormányzat éljen vele. A jogalkotó nem tudott jobbat kitalálni. Más módon nem tud beleszólni 
az önkormányzat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Szerintem is ez a fóliasátor ügy, ez gazdasági érdeket sért. Valamint Zsoltnak is az antenna 
ügy gazdasági érdeket sért. 
Ezt hogyan lehetne módosítani? 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
5. oldal 5) pontja például. 
 
 
 



 

 

 

 

Philipp Frigyes f őépítész 
Az egy általános mondat, de a mellékletek között. Az 1. sz. mellékletben a 10-es pont volt. A 
fóliasátras. 
Valamint a 14-es pont. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A  hírközlésben is van egy szabvány, hogy ezt használhatja, gondolom én. 
Országosan engedélyköteles. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Az a gondom, hogy valaki például az antenna színe végett nem válthat szolgáltatót. Mert 
minden szolgáltatónak más a színe. 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Akkor ezt vegyük ki. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
És a 2-sel mi lesz? Tehát ha én homlokzati nyílászárót akarok cserélni sorba az önkormányzati 
lakásoknál, akkor mindegyiket be kell jelentenem? 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Így van. Tekintettel arra, hogy nagyon jelentős a műanyag nyílászáróknak az elterjedése, amely 
hőtechnikailag kiváló, ugyanakkor a falszerkezet nem, ebből következik, hogy 1 éven belül az 
összes lakás penészes lesz. Ezzel együtt megjelennek a kártérítési ügyek. Nem beszélve arról, 
hogy a 7,5 cm-es fatok méret a műanyagnál megnövekszik 12-re, ugyanazokat a formákat már 
nem tudod megcsinálni, ez nagyon is településkép. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
István, te képviseled a műszaki irodát? 
 
Kátai István m űszaki osztályvezet ő 
Igen. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Akkor majd vegyétek figyelembe, amikor egy lakásra költségvetést adunk, hogy innentől kezdve 
inkább a fal van preferálva és tervet kell készítenünk rá. 
Eddig, ha ugyanazt a nagyságú nyílászárót teszem be, akkor még bejelentési kötelezettségem 
sem volt. 
Úgy érzem ez visszalépés. 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Szívesen végig fotózom ebből a szempontból is a várost. Szerintem az a lépés volt rossz, hogy 
mindenki kicserélhette, minden engedély nélkül. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Terv nem kell, csak bejelenteni. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
De mi alapján? Ott van egy kormányrendelet. Hivatkozva van rá.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Módosító indítványként benyújtjuk. 
Az előterjesztéshez a következő módosító indítványt teszem: 
az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet 1. mellékletében a 10. és 14. sor törlésre 
kerüljön, és ennek megfelelően a rendelettervezet 1. melléklete helyébe a módosító indítvány 
melléklete lépjen. 



 

 

 

 

 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Akkor félévente készüljön beszámoló, olyan részletességgel, hogy legyenek benne az 
eredmények és konklúziók is. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nem volt, a módosító 
indítványt  szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
558/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan város településképi védelméről szóló előterjesztést. A bizottság az 
előterjesztéshez a következő 
 

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

 
 
Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet 1. mellékletében a 10. és 14. sor törlésre 
kerüljön, és ennek megfelelően a rendelettervezet 1. melléklete helyébe jelen módosító 
indítvány melléklete lépjen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
559/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta Hatvan város településképi védelméről szóló előterjesztést és a mellékelt 

rendelet-tervezetet - a módosító indítvány figyelembe vételével - elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés a hirdetmények, a hirdet ő-berendezések létesítésének, elhelyezésének 
szabályozásáról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Philipp Frigyes f őépítész 
A sorrendiség fontos. Tehát előbb került elfogadásra javasoltnak a településkép védelmi 
rendelet. Ennek folyománya az egyik legszembetűnőbb világ a reklámok világa. Ezt próbálja 
valamilyen szinten rendbe rakni. Már most tudom, hogy hiányzik belőle például a mobil 
reklámtábláknak a világa, mely szerintem szabályozandó, de itt megint az volt a cél, hogy 
valamilyen módon induljunk el. 
Ebben az esetben is szívesen vállalom, hogy félévente beszámolok arról, hogy hová jutottunk, 
meddig jutottunk. 
 
 
 



 

 

 

 

Lestyán Balázs bizottsági tag 
Van-e arra mód, hogy egy olyan lehetőséget megszabni, ahol nem kell engedély. Egy 
egységesített forma, mondjuk egy cégtáblához. Ennyiszer ennyi méret, ilyen és ilyen 
formátumban kirakható bármiféle engedély nélkül. 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Ha bizottság kéri én a következő bizottsági ülésre előkészítem. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Az előzőben benne volt, hogy 1 négyzetméter nagyobbnál már kell. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Lehet, egy olyan preferált forma, amit bárki engedély nélkül kitehet. 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Ez egy jó javaslat. Vállalom, hogy akár a következő bizottsági ülésre ábrákkal is előkészítem. 
Például egy 40x30-as tábla, ilyen és ilyen formájú, stb. és ezt ajánlja a város. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Kötelező is, a cégeknek ki kell tenniük a cégtáblájukat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A rendelettervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
560/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a hirdetmények, a hirdető-berendezések létesítésének, elhelyezésének 

szabályozásáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 
 

 
8. napirendi pont 

Előterjesztés 2014. év, a „Fák éve” programról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolt annak elfogadását. A 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
561/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2014. év, a „Fák éve” programról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. év legyen Hatvan 

városában a „Fák éve”.  



 

 

 

 

 
Határid ő: azonnal a közzétételre 

 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a program megvalósítását az alábbi 

ütemezésben hagyja jóvá: 
2.1. PR anyag összeállítása – 2013. július-augusztus hónapokban; 
2.2. Együttműködési megállapodás aláírása Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti 

Karával Hatvan városában – 2013. szeptember 26.; 
2.3. a programmal kapcsolatos előkészítő tervezési fázis („fásítási programterv”) – 2013. 

október hónap; 
2.4. a program végrehajtása – 2014. március – november hónapokban; 
2.5. értékelés, a további lehetőségek megfogalmazása – 2014. november hónap. 
 
Határid ő: ütemezés szerint 
Felelős: Hatvan város polgármestere a városi főkertész útján 

 
9. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani Dobó téren felállításra kerül ő Werbőczy István szobor 
környezetének kertészeti munkáival kapcsolatos dönt ésről 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Ez egyértelmű. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 
 
562/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani Dobó téren felállításra kerülő Werbőczy István szobor környezetének 
kertészeti munkáival kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Dobó téren felállításra kerülő 
Werbőczy szobor környezetének kertészeti munkáival a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján – bruttó 1.238.187,- Ft összegben. 

A szükséges pénzügyi forrás a 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a Nagyterem felújítása költséghelyen biztosított. 

Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 

 
10. napirendi pont 

Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapí tására az ASSA DIVI 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére   

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 



 

 

 

 

Papp István bizottsági elnök 
Ez kapcsolódik a Hatvani Vágtához. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és 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: 
 
563/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az 548/2013. (VI.20.) határozatát hatályon 
kívül helyezi. 

Határid ő: 2013. június 26. 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
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: 
 
564/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 hozzájárul ahhoz, hogy az ASSA DIVI 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Népkertben 2013. június 29. és 30. napján a közterületet 
dísznövény és kertészeti kiállítás és vásár céljából, díjfizetési kötelezettség alóli mentesítéssel 
használja. 

Határid ő: 2013. június 28. (a hatósági engedély kiadására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
 
11. napirendi pont 

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

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 
 
565/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési  
 támogatásáról  szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 
 



 

 

 

 

Csertyaszki Panni, Nagy-Varga Mátyás, Fenyvesi Márt on, Ködmön Bendegúz János, 
Prokai Dániel, Szládik Nóra, Balog Hanga Zita, Hidv égi Mátyás Márk gyermekeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének 
betöltése napjától vehet igénybe; 

 
2.   A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 320.000,- Ft – azaz Háromszáz-

húszezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. 
(II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő 
„babakötvény” előirányzat terhére. 

 Határid ő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva)  
 Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés a Lesznai Anna Egységes Módszertani Inté zmény m űködtetésével 
kapcsolatos használati szerz ődés utólagos jóváhagyásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 

 
566/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény működtetésével kapcsolatos 
használati szerződés utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 408/2013. (VI. 13.) számú képviselő-
testületi határozata alapján 2013. június 1. napjától működtetésre átvett Lesznai Anna 
Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10.) 
vagyonműködtetéséről szóló - a határozat mellékletét képező - használati szerződést 
utólagosan jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. június 27. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
13. napirendi pont 

 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tal kötött vagyonkezelési 
szerződés módosításáról, valamint az abban foglalt intézm ényműködtetés gyakorlati 
megvalósításáról szóló együttm űködési megállapodás megkötésér ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 
 
567/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  



 

 

 

 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 
módosításáról, valamint az abban foglalt intézményműködtetés gyakorlati megvalósításáról 
szóló együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy 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 2013. január 31-én megkötött vagyonkezelési szerződés 1. 
számú módosításának aláírására jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Határid ő: 2013. június 28. (szerződés aláírására)  
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: 
 
568/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 
módosításáról, valamint az abban foglalt intézményműködtetés gyakorlati megvalósításáról 
szóló együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, határozat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, valamint Hatvan Város 
Önkormányzata között kötött vagyonkezelési szerződésben foglalt intézmény működtetésének 
gyakorlati megvalósításáról szóló együttműködési megállapodás aláírására. Az 
együttműködési megállapodás jelen határozat mellékletét képezi. 
 

Határid ő: 2013. június 28. (együttműködési megállapodás aláírására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási 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: 
 
569/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 
módosításáról, valamint az abban foglalt intézményműködtetés gyakorlati megvalósításáról 
szóló együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 



 

 

 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Damjanich János Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégiummal a Hatvan, Bezerédi u. 2. szám alatt található iroda megnevezésű, a 
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium által tanboltként használt 
ingatlanrészre vonatkozó, 2012. december 12. napjával létrejött bérleti szerződést, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által ingyenes vagyonkezelésbe vétele miatt közös 
megegyezéssel 2013. június 30-i hatállyal megszünteti. 
 
Határid ő: 2013. június 28.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
 
 
14. napirendi pont 

Előterjesztés a 6922 hrsz.-ú, természetben Gyöngyös Sá stó, Vaddisznó köz 5-1. szám 
alatti állami tulajdonban lév ő ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzésér ől  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A 
határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
570/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 6922 hrsz.-ú, természetben Gyöngyös Sástó, Vaddisznó köz 5-1. szám alatti 
állami tulajdonban lévő ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 6922 hrsz.-ú, természetben Gyöngyös 
Sástó, Vaddisznó köz 5-1. szám alatti kivett üdülőépület, udvar megnevezésű, 383 m2 területű, 
a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlan tulajdonjogának a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés rendelkezései alapján 
és a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendeletének 5. mellékletében található köznevelés, sport, 
közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység támogatása, valamint egészséges 
életmód közösségi feltételeinek elősegítése önként vállalt feladat szélesebb körben történő 
ellátása céljából az ingyenes átruházását kérelmezi a Magyar Államtól. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan 
tulajdonjogának ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az önkormányzat nevében. A képviselő-
testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrást 
100.000,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan város 2013. 
évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletében a városüzemeltetési 
kiadások között a város- és községgazdálkodás költséghely terhére biztosítja. 
 
Határid ő: azonnal (tulajdonjog ingyenes átruházásáról szóló kérelem benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

15. napirendi pont 
Előterjesztés szennyvízelvezet ő hálózatba történ ő utólagos bekötésr ől szóló 74/2012. 
(XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról   
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Szeretném elmondani, miről van szó. Akik 150 ezer forintot befizettek annak idején, amikor 
belépteke a társulásba és valami miatt nem kerültek be a hálózatba való rákötésre. Ez a 
beruházás során opciós tétel volt, akkor az itt felvonult vállalkozó, aki kérte, lehetőséget 
teremtett rá, annak bekötötték. 
Azt már kideríteni nagyon nehéz lenne, szinte lehetetlen, hogy amikor a beruházás volt miért 
nem kötött rá. Lehet, hogy volt olyan, aki – az élet mindenféle helyzeteket produkál, de biztos 
hogy nem sok volt -, ezzel próbált taktikázni, hogy nem köt rá, mert akkor duplájára emelkedik a 
vízszámlája, mert a szennyvíznek a díja is benne van. 150 ezer forintot ők megfizettek a 
társulásnak, ha ő saját költségén bekötteti, műszakilag ráköt, akkor az önkormányzat ennek a 
150 ezer forintnak a 75 ezer forint részét visszatéríti számára. Előzetes felmérések szerint nem 
sok van ilyen. Kb. 20 emberről van szó. 
Elég nagy probléma van vele, mert a 2013-as évben a talajterhelési díj nagyon megemelkedett. 
Volt itt az a hölgy a közmeghallgatáson, aki tiltakozott, hogy mennyit kell fizetni. Ezt nem az 
önkormányzat találta ki, nem itteni döntés, hanem ez országos. 2012-ben mi ezt a lakosoknak 
több formában közzé tettük. A hírlapba, a honlapon, amikor bejöttek az adóosztályra fizetni a 
talajterhelési díjat, jeleztük, hogy 12-ben kössön rá, mert 13-tól ez a megemelt talajterhelés 
várható. 
Ezzel próbáljuk ösztönözni azokat, akik akkor befizették ezt az érdekeltségi hozzájárulást. 
Az első két ütem esetében, mert a III. ütem még nincs lezárva. 
 
Marján János bizottsági tag 
És őket nem tudta kötelezni a hivatal? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ő azt mondja bejelentette, nem mentek rákötni, amikor ment a beruházás. Nem tudjuk már 
kideríteni, hogy mi volt a valóság. 
Az a fővállalkozó, aki ezt csinálta már megszűnt, felszámolták kb.4 évvel ezelőtt. 
 
Marján János bizottsági tag 
Gyakorlatilag 1,5 millió forintot ki kell fizetni. 20 embernek. Ez erről szól. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előző vezetés semmiféle garanciális visszatartási pénzeszközt nem hagyott itt nekünk, 
hanem az összeset kifizették, tudjuk mi okból. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Ők például tavaly már miért nem jelentkeztek? Mert tavaly már rá kellett volna kötni. 

 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Volt, aki jelentkezett, de nem tudta időben beköttetni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ez a rendelet nem egy régi rendeletünk, ez azt tartalmazza, hogy aki a műszakilag 
rendelkezésre álló csatornahálózatra rá akar kötni, annak 75 ezret be kell fizetnie. Tehát aki 
annak idején a társulatba nem lépett be, tehát nem fizette be 150 ezer forint érdekeltségi 
hozzájárulást és most rá akar kötni, annak 75 ezret kell befizetni. De ezt megelőzően, amíg ezt 
a szabályozást nem hoztuk be, addig elment a Vízműhöz, bejelentette, hogy rá akar kötni, az 
önkormányzatnak semmit nem fizetett be, fogta magát rákötött, a Vízműnek kifizette a 30 vagy 
40 ezer forintot, a Vízmű rákötött. Tehát most azért ezeket a 75 ezer forintokat szedegetjük be, 
és valahol félúton meg kellett állni. Azt mondják ezek az emberek, hogy ők szóltak, meg a 



 

 

 

 

vállalkozó megy egyebek, nem tudjuk, hogy most ő nem akart rákötni, lehet, hogy van olyan is. 
De lehet, hogy van olyan is, hogy kétszer nem találták otthon és harmadszor nem mentek 
hozzá vissza. Biztos van ilyen is. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ha ez a 20 ember, ha eddig nem kötött rá és adunk 75 ezer forintot? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Motiválva lesz, mert 150, 200 ezer forintos a talajterhelési díj. Azt meg ettől teljesen külön 
választjuk, az egy hatósági díj, annak a behajtása adók módjára történik. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A rendelettervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
571/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötésről szóló 74/2012. (XII. 

14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-

tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Főkertész asszonynak és Decsi úrnak is mondanám, hogy ahogy bejövünk a városba a 
várostábla környékén a gaz le legyen nyírva. Ott nő, nagyobb a gaz, mint a virág. Hortról befelé 
jövet. 
A Vízműnek ki tud szólni, hogy az átemelő részeknél nyírják le? Szólni kell nekik, mert nem 
nagyon csinálgatják. 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 306 h elyrajzi számú, természetben 
a Balogh Ádám utca 8. szám alatt található ingatlan  elidegenítésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Ezt már megtárgyaltuk egyszer nem? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A Balogh Ádám utcánál azt szavaztuk meg, hogy a végrehajtásban megvásároljuk. 
Megvásároltuk, mert olyan volt a tulajdonos, most meg eladjuk. Valószínűleg telekként fogják 
megvenni. Most pályázatot írunk ki a vagyongazdálkodás szabályai szerint. 
 
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: 
 
 



 

 

 

 

572/2013. (VI. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 306 helyrajzi számú, természetben a Balogh 
Ádám utca 8. szám alatt található ingatlan elidegenítéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 306 
helyrajzi számú, természetben a Balogh Ádám utca 8. szám alatt található, lakóház, udvar 
megnevezésű, 708 m² nagyságú ingatlant, legalább bruttó 1.640.000,-Ft, azaz Egymillió-
hatszáznegyvenezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 
pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint. 

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

 

17.  napirendi pont 
Előterjesztés az ITR-5 program vásárlásáról  

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
573/2013. (VI. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az ITR-5 program vásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzatának 
közigazgatási területét tartalmazó digitális térképeken való mérési és szerkesztési műveletek 
elvégzésének érdekében a Digicart Geodéziai Szolgáltató és Fejlesztő Kft. (székhely: 1145 
Budapest, Gyarmat utca 40., adószám: 10333538-2-42) által forgalmazott ITR-5 program egy 
darab maxi alapcsomagját és két darab info programját vásárolja meg mindösszesen nettó 
340.000,-Ft+ÁFA összegben. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a Polgármesteri Hivatal nagyterem felújítása 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Határid ő: 2013. július 31. (programok megvásárlására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés a 2013. évi lakossági veszélyes hulladék gyűjtés többletköltségeir ől  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Hirtelen nagyon sokat hoztak, 1 óra alatt megteltek a konténerek, ez plusz költséget jelentett.  



 

 

 

 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Lehet, hogy valamit fogunk finomítani a rendszeren, lakcímkártyát kérünk, vagy valami, mert 
feltűnően nagy volt a mennyiség az előző évek tapasztalataihoz képest. Valószínűleg más 
településekről is hoztak. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
574/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2013. évi lakossági veszélyes hulladékgyűjtés többletköltségeiről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Faragó és Fia Környezetvédelmi Kft. 
(székhely: 1085 Budapest, Baross u. 36.) által 2013. június 8-án lebonyolított hulladékgyűjtési 
akciónap költségeinek biztosítására a 132/2013. (II.28.) számú képviselő-testületi határozatban 
biztosított pénzügyi forráson felül további bruttó 897.599,- Ft összeget biztosít. 
 
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. július 15. (módosított szerződés megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
19. napirendi pont 

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

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
575/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2013. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2013. évi felújítási kerete felosztásának elfogadásáról szóló 130/2013. (II. 28.) 
számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.  
A 300.000,- Ft többlet költséghez szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi 
költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások 
között a Polgármesteri Hivatal nagyterem felújítása költséghelyen rendelkezésre áll.  
 



 

 

 

 

 
Határid ő: 2013. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés a bel- és árvízvédelmi védekezés költség einek megtérítésére vonatkozó 
vis-maior pályázat benyújtásáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
576/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a bel- és árvízvédelmi védekezés költségeinek megtérítésére vonatkozó vis-maior 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete vis maior támogatás címen a vis maior 
támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendeletben 
foglaltaknak megfelelően támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz az alábbiakra 
vonatkozóan: 
 

Sor-
szám 

Vis maior esemény 
megnevezése Helye  Helyrajzi szám 

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

3000 Hatvan, Liszt Ferenc 
utca környéke 

hatvani 0368/3. és 
0368/4. 

2. 

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

1-2. sz. csatorna M3. 
számú autópálya 

szelvénye alatt átvezető 
áteresz 

hatvani 0335/4. 

 
A káresemény forrásösszetétele:  

Megnevezés  2013. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 166.800,- Ft 30 

Biztosító kártérítése  0,- Ft 0 

Egyéb forrás  0,- Ft 0 

Vis maior támogatási igény  389.200,- Ft 70 

Források összesen  556.000,- Ft 100 

 
2. A védekezés tervezett összköltsége bruttó 556.000,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat 
saját erőből részben tudja finanszírozni. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázat benyújtására, valamint a pályázathoz szükséges nyilatkozatok 
aláírására.   



 

 

 

 

 
Határid ő: 2013. július 19. (támogatási igény benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
577/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a bel- és árvízvédelmi védekezés költségeinek megtérítésére vonatkozó vis-maior 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vis maior támogatás felhasználásának 
részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján benyújtható, vis maior 
támogatás tárgyú pályázat lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 
649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt 
eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.Horváth Richárd alpolgármester; 
2.Kátai István osztályvezető; 
3.Gyurovics Mária pályázati ügyintéző. 

 
Határid ő: azonnal (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés az „Egészségre nevel ő és szemléletformáló életmódprogramok a 
kistérségekben” tárgyú pályázat megvalósításához sz ükséges döntésekr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
578/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a TÁMOP-6.1.2/11/3-2012-0005 kódszámú, „Összefogással a hatékony prevencióért a 
hatvani kistérségben” című pályázat keretében az Egészséges Magyarországért Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft.-t (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 1.), mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg a dohányzással kapcsolatos rövid intervenció 
tárgyú tevékenység megvalósításával bruttó 736.600.- Ft összegben és a túlzott 
alkoholfogyasztással küzdők szűrése és rövid intervenció tárgyú tevékenység megvalósításával 
bruttó 736.600.- Ft összegben.  



 

 

 

 

Pénzügyi forrás a pályázatban rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2013. június 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
579/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a TÁMOP-6.1.2/11/3-2012-0005 kódszámú, „Összefogással a hatékony prevencióért a 
hatvani kistérségben” című pályázat keretében az Egészséges Magyarországért Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft.-t (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 1.) mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg a dohányzásról való leszokás támogatása tárgyú 
tevékenység megvalósításával bruttó 4.953.000.- Ft összegben.  
Pénzügyi forrás a pályázatban rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2013. június 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
22. napirendi pont 

 Előterjesztés a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok  erősítése” cím ű pályázathoz 
kapcsolódó döntésekr ől  

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
580/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok 
erősítése” tárgyú pályázat benyújtásához és a pályázatban foglaltak teljesülése érdekében 
konzorciumi együttműködési megállapodást köt a "K & Hˇ" Egészséges Nemzetért 
Alapítvánnyal (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), mint szakmai partnerrel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a konzorciumi együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2013. július 5. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 

 

 

 

 
 

Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
581/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok 
erősítése” tárgyú pályázathoz szükséges pályázati dokumentációt az Agenda Pályázatház Kft.-
vel (székhely: 2230 Gyömrő, Kassai u. 18.) készítteti el bruttó 254.000,- Ft vállalkozási díjért. A 
vállalkozási díj Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013 (II.15.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. július 5. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

23. napirendi pont 
Előterjesztés a „Közösségi Közlekedés infrastrukturáli s fejlesztése” tárgyú 
pályázattal kapcsolatos döntésr ől  

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
582/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Közösségi Közlekedés infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázattal 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0003 kódszámú, 
„Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat megvalósítására irányuló, a 
KAVICSÚT Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Újélet u. 10.) 2011. június 30-án kötött vállalkozási 
szerződést a vállalkozási díj tekintetében („2.559.825.-Ft-ról 4.258.050.-Ft-ra), és az ÁFA 
megfizetésének módja tekintetében („egyenes adózásról fordított adózásra”) közös 
megegyezéssel módosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatnak megfelelő 
szerződésmódosító okirat aláírására. 

Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
Határid ő: 2013. július 10. (módosító okirat aláírására) 



 

 

 

 

 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés az „Új vasúti híd építése, valamint a 3- as és a 21-es sz. f őút 
keresztez ődésének átépítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó te rvezési szerz ődés 
módosításáról   

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
583/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az „Új vasúti híd építése, valamint a 3-as és a 21-es sz. főút kereszteződésének 
átépítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP-3.5.0.09-11 kódszámú, „Új vasúti 
híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése” tárgyú pályázat 
építési engedélyezési eljárásához szükséges engedélyes tervek elkészítésére, továbbá 
műszaki állapotfelmérés elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 
1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. 02. 12-én kötött vállalkozási szerződést a teljesítési 
véghatáridő tekintetében módosítja a jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti 
tartalommal.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására. 

Határid ő: 2013. július 10. (módosító okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
25. napirendi pont 

Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrak ciófejlesztés” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó tervezési szerz ődések módosításáról   
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. 
Az első határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
584/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó tervezési szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



 

 

 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt 
turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó kerékpárút 
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel 
(székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. február 25-én kötött vállalkozási szerződést a 
teljesítési határidők tekintetében módosítja jelen határozat mellékletét képező módosító okirat 
szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító 
okirat aláírására. 

Határid ő: 2013. július 10. (módosító okiratok aláírására) 
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: 
 
585/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó tervezési szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt 
turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó kerékpáros 
kalandparkra vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a Speciálterv 
Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. április 08-án kötött 
vállalkozási szerződést a teljesítési határidők tekintetében módosítja jelen határozat mellékletét 
képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a szerződést módosító okirat aláírására. 

Határid ő: 2013. július 10. (módosító okiratok aláírására) 
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: 
 
586/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó tervezési szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt 
turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó lombkorona 
kalandparkra vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a Speciálterv 
Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. április 08-án kötött 
vállalkozási szerződést a teljesítési határidők tekintetében módosítja jelen határozat mellékletét 



 

 

 

 

képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a szerződést módosító okirat aláírására. 

Határid ő: 2013. július 10. (módosító okiratok aláírására) 
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: 
 
587/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó tervezési szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt 
turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó gyalogoshídra 
vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki 
Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. április 08-án kötött vállalkozási 
szerződést a teljesítési határidők tekintetében módosítja jelen határozat mellékletét képező 
módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződést módosító okirat aláírására. 

Határid ő: 2013. július 10. (módosító okiratok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
26. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és té rségi jelent őségű vízvédelmi 
rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca körn yéke árvízvédelme” tárgyú 
pályázattal kapcsolatos döntésekr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
588/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca környéke árvízvédelme” tárgyú pályázattal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 kódszámú, 
„Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” című pályázat megvalósítására 



 

 

 

 

irányuló, a DTRT Vízépítő Kft.-DYNAMIC ÚT Kft.-vel (székhely: 3300 Eger, Knézich Károly u. 
30.; 3300 Eger, Kistályai u. 18.) 2012. 09. 28-án kötött vállalkozási szerződést a teljesítési 
véghatáridő tekintetében módosítja a jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti 
tartalommal.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására. 

Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
Határid ő: 2013. július 10. (módosító okirat aláírására) 
 

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: 
 
589/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca környéke árvízvédelme” tárgyú pályázattal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 kódszámú, 
„Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” című pályázat műszaki 
tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.-vel 
(5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) 2011. 01. 28-án kötött vállalkozási szerződést a Megrendelő 
nevének tekintetében módosítja a jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti 
tartalommal.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására. 

Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
Határid ő: 2013. július 10. (módosító okirat aláírására) 
 

Papp István bizottsági elnök 
5 perc szünetet rendel el. 
 
Bagi Miklós bizottsági tag távozott az ülésr ől. Szavazatképes bizottsági tagok száma 3 f ő. 
 
27. napirendi pont 

Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrak ciófejlesztés” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó üzleti marketing szolgáltatás megrendelé se” elnevezés ű közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatba kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
590/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz 



 

 

 

 

kapcsolódó üzleti marketing szolgáltatás megrendelése” elnevezésű 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 pályázathoz kapcsolódó üzleti marketing szolgáltatás megrendelése 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 20.000.000.-Ft. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiemelt turisztikai termék- és  
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó üzleti marketing szolgáltatás megrendelése 
elnevezésű, 20.000.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló 
bizottságot választ. 
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat 
az ajánlattevőket, amelyeknek az ajánlattételi felhívást megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító ÉSZ-KER Kft. képviselője. 
 
Határid ő: 2013. július 10. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés az „Utántölt ő anyagok beszerzése” elnevezés ű közbeszerzési 
eljárásban meghozandó közbens ő döntésr ől 

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. 
A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
591/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 196/2013. (III. 28.) számú határozata alapján indult, „Utántöltő 
anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy Friedrich 
Ágnes Gerda egyéni vállalkozó (3000 Hatvan, Ifjúság  út 10.)  ajánlattevő tekintetében az 
ajánlattevővel szemben kizáró ok nem áll fenn, alkalmas a szerződés teljesítésére, így a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevővel 
megkezdhető a tárgyalás. 

Határid ő: 2013. július 5. (a tárgyalás lefolytatására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 



 

 

 

 

29. napirendi pont 
Előterjesztés a „Tisztítószerek beszerzése” elnevezés ű közbeszerzési eljárásban 
meghozandó közbens ő döntésr ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
592/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 194/2013. (III. 28.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a WETEX 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1054 Budapest, Ak adémia u. 16.) és a TREND-Papír Kft. 
(2310 Szigetszentmiklós, Szerel ő utca 2.)  ajánlattevők tekintetében az ajánlattevőkkel 
szemben kizáró ok nem áll fenn, alkalmasak a szerződés teljesítésére, így a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése alapján mindkét ajánlattevővel 
megkezdhetők a tárgyalások. 

Határid ő: 2013. július 5. (a tárgyalás lefolytatására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 

30. napirendi pont 
Előterjesztés az „Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papí ráru beszerzése” elnevezés ű 
közbeszerzési eljárásban meghozandó közbens ő döntésr ől 
   (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
593/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 195/2013. (III. 28.) számú határozata alapján indult, „Irodaszer, 
nyomtatvány és egyéb papíráru beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója 
megállapítja, hogy a CsóKer ' 60 Kft. (3000 Hatvan, Nagytelek u. 6.), L őrincz Ferencné 
(3000 Hatvan, Batthyány út 41/a.) és a TREND-Papír Kft. - Till-Papír Kft. közös ajánlatte vők 
(2310 Szigetszentmiklós, Szerel ő utca 2.; 5000 Szolnok, Háromrózsa u. 7.) tekintetében az 
ajánlattevőkkel szemben kizáró ok nem áll fenn, alkalmasak a szerződés teljesítésére, így a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése alapján valamennyi 
ajánlattevővel megkezdhetők a tárgyalások. 
 
 



 

 

 

 

Határid ő: 2013. július 5. (a tárgyalás lefolytatására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
31. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelen tőségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi cs apadékvíz rendezése” tárgyában 
indított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntés ekről 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ez a jó cég, megfelelő referenciákkal, megbízható és sikeres pályázatot nyújtott be. Elkezdődhet a 
munka. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
594/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 42/2013. (I. 31.) számú határozata alapján indult, „Hatvan Város 
Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi 
csapadékvíz rendezése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a 
Dél-Pesti T&T Kft. - Deponátor Kft. (1202 Budapest,  Bessenyei u. 49.; 2330 Dunaharaszti, 
Kossuth L. u. 73.) közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az közös ajánlattevők megsértették a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 67. § (7) bekezdésében foglalt azon 
rendelkezést, hogy a hiánypótlás nem járhat az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a 
beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat módosításával. 
 
Határid ő: 2013. június 27. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
595/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 42/2013. (I. 31.) számú határozata alapján indult, „Hatvan Város 
Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi 
csapadékvíz rendezése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a 
Szeged Beton Általános és Közm űépítő Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai út 35.) 
ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelennek minősül, 



 

 

 

 

tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem felel valamennyi, az ajánlatkérő által előzetesen 
meghatározott alkalmassági feltételnek. 
 
Határid ő: 2013. június 27. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
596/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 42/2013. (I. 31.) számú határozata alapján indult, „Hatvan Város 
Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi 
csapadékvíz rendezése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a DTRT Vízépítő és Környezetgazdálkodási 
Kft. (3300 Eger, Knézich Károly u. 30.) 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 152.957.197.-Ft + ÁFA  ajánlati ár összeget.  
 
Határid ő: 2013. június 27. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés burkolt árok és víznyel ő rács javításáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
597/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, a hatvani Mikes út 30. sz. előtt lévő  
csapadékvíz elvezető árok mederlapozás javítási munkáinak elvégzésével, a MÉZSORÁS-
Építőipari Kft.-t. (Székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca.64.) bízza meg bruttó: 39.370 Ft. 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 



 

 

 

 

 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
598/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, a hatvani Tabán út 45. sz. előtt lévő felszíni 
csapadékvíz víznyelő rács javítási munkálatainak elvégzésével a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t  
(székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg, bruttó 25.146  Ft. összegben mint az 
önkormányzat részére a legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
33. napirendi pont 

Előterjesztés a csapadékvíz elvezetési rendszer egyes elemeinek javításáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
599/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a hatvani Váci Mihály utcában lévő 
csapadékvíz elvezető árok felújítási, burkolási munkáinak elvégzésével a KOROKNAI-ÉPÍTŐ 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 761.064,-Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 



 

 

 

 

Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
600/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a hatvani Turul utcában csapadékvíz 
elvezető árok felújítási munkáival a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi 
út 116.) bízza meg, bruttó:  944.469,-Ft összegben mint az önkormányzat részére a 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
34. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, 4185 hrsz.-ú (temet ő) ingatlanon lév ő támfal fennmaradási 
engedélyeztetésével kapcsolatos döntésr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. 
Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
601/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, 4185 hrsz.-ú (temető) ingatlanon 
történt támfal építésével kapcsolatban tartószerkezeti szakértői vélemény elkészítésével a 
Kobzos Mérnöki Iroda Kft.-t (székhely: 1131 Budapest, Béke u. 116/B) bízza meg bruttó 
317.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a szakértői vélemények beszerzése 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 



 

 

 

 

Határid ő: 2013. augusztus 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
35. napirendi pont 

Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képvi selő képvisel ői keretének 
egy részének felhasználásáról  
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
602/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú közterületre 
kihelyezendő 2 db ülőpad helyszínre történő szállításával és telepítésével Koroknai Építőipari 
és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 13.086- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Köves Gábor Nándorné 
képviselői kerete terhére 13.086,- Ft összegben biztosított. 
 

Határid ő: 2013. július 12. (megrendelésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
36. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon és közterületeken történ ő 
fakivágásokról  
   (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. 
Az előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
603/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 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 5235/22 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Hatvanas 
u. 3-5. számú ingatlan előtti közterületen álló kiszáradt, balesetveszélyes nyírfa kivágásához, 
azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db díszcseresznye növény beültetésével kerüljön pótlásra. 



 

 

 

 

Továbbá tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonú hatvani 4568/54 hrsz.-ú 
területen, természetben a Hatvan, Horváth M. út 23. előtt lévő gyomfa kivágásához. 
 
Határid ő: 2013. július 12. (kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
604/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 nem adja tulajdonosi hozzájárulását az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 4568/54 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Horváth M. 
út 23. előtt lévő, a kérelemben eperfa fa fajtájúnak megnevezett, azonban a valóságban 
díszszilvafa kivágásához. 
 
Határid ő: 2013. július 12. (kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
605/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 4185 hrsz.-ú területen, természetben az Óhatvani Városi 
Köztemető területén álló balesetveszélyes 10 db fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a 
növények 5 db gömbkőris és 5 db gömbakác növény beültetésével kerüljenek pótlásra. 
 
Határid ő: 2013. július 12. (kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
606/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 



 

 

 

 

önkormányzati tulajdonú hatvani 895/3 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Mártírok terén 
közterületen álló 1 db kiszáradt platánfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db 
platánfa növény beültetésével kerüljön pótlásra. 
 
Határid ő: 2013. július 12. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés ötödik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
607/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/63 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Hajós 
Alfréd utcában közterületen álló 1 db kiszáradt csavart fűzfa kivágásához azzal a feltétellel, 
hogy a növény 1 db keskenylevelű kőrisfa növény beültetésével kerüljön pótlásra. 
Határid ő: 2013. július 12. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés hatodik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
608/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/68 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Horváth 
Mihály út 38. számú társasház mögött közterületen álló 1 db kiszáradt csavart fűzfa 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db ezüst hársfa növény beültetésével kerüljön 
pótlásra. 
 
Határid ő: 2013. július 12. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés hetedik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
609/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 4568/54 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Horváth 
Mihály út 5. számú társasház mellett közterületen álló 1 db fa kivágásához azzal a feltétellel, 
hogy a növény 1 db keskenylevelű kőrisfa növény beültetésével kerüljön pótlásra. 

Határid ő: 2013. július 12. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés nyolcadik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
610/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 4604/20 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Gódor 
Kálmán 19-21. számú társasházak előtt lévő közterületen 1 db boróka kivágásához, azzal a 
feltétellel, hogy a növény 1 db keskenylevelű kőrisfa növény beültetésével kerüljön pótlásra. 
 
Határid ő: 2013. július 12. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés kilencedik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
611/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2806/4 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Balassi 
Bálint úton lévő közterületen álló 3 db balesetveszélyes fa kivágásához. 
 
Határid ő: 2013. július 12. (kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés tízedik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
612/2013. (VI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 2601/1 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Bajcsy-Zs. 
út 8. szám alatti Szent István Általános Iskola udvarán álló 1 db fa kivágásához.  
 
Határid ő: 2013. július 12. (kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra  54   perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 

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


