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Jegyzőkönyvvezető:

Barna Attiláné
* * *

Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság négy
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta Lestyán Balázs bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként.
Papp István bizottsági elnök
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban 31. napirendi pontként szereplő
„Előterjesztés karácsonyi díszkivilágítással és adventi vásárral kapcsolatos döntésekről”, a 32
napirendi pontként szereplő „Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről„
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illetve a 41. napirendi pontként szereplő „Előterjesztés ”Műfüves pálya építése a Bajza József
Gimnázium és Szakközépiskolában” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről” című pontokat
a bizottság vegye le napirendjéről.
Papp István bizottsági elnök
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátotta azt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
946/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a 2013. október 29-i nyílt ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:

1. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás 2013. I-III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
átszervezésével kapcsolatos döntésekről valamint egyes közszolgáltatási
szerződéseinek felülvizsgálatáról, megszüntetéséről illetve módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Kft. közötti adventi vásár lebonyolításához szükséges bérleti szerződés
tárgyában
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
4. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
5. Előterjesztés a Hatvani Csicsergő Óvoda sajátos nevelési igényű autista
gyermekeinek ellátásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
6. Előterjesztés a vasútállomás féléves nagytakarításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
7. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata részére beszerzett új gépjárműről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
8. Tájékoztató Hatvan város 2014. évi virágosítási tervéről
(TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL)
9. Előterjesztés a Hatvani Sakk-Kör polgármesteri keretből történő támogatásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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10. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója 2011-2014.
című dokumentum kiemelt sportegyesületek támogatási formáiról szóló részének
módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
11. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
12. Beszámoló a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
13. Beszámoló a közterület-használat ellenőrzésének eredményességéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
14. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
15. Előterjesztés Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT –MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
16. Beszámoló az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak
pénzügyi teljesítéséről
(HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
17. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi koncepciójáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
18. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
19. Előterjesztés a hatvani 3825/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának ingyenes
megszerzéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
20. Előterjesztés a JCB 4CX típusú kotró-rakodógép maradványértéken történő
megvásárlásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
21. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjármű üzemben
tartásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
22. Előterjesztés karbantartási feladatellátáshoz szükséges eszközök megvásárlásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
23. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő büfék és konyha bérléséről szóló
pályázat értékeléséről
(HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
24. Előterjesztés a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 32/2004. (VI. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
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25. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú épületek bontási munkáiról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
26. Előterjesztés nyilvános illemhely telepítésével kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
27. Előterjesztés a 2013. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
28. Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein történő szúnyog- és rágcsálóirtási
munkákkal kapcsolatos döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
29. Előterjesztés a közlekedési koncepcióterv elkészítésével kapcsolatos döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
30. Előterjesztés a Gödöllői Tangazdaság
megszüntetéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Zrt.-vel

kötött

bérleti

szerződés

31. Tájékoztató a 2013-2014. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának
előkészítéséről
(TÁJÉKOZTATÓ -TUDOMÁSULVÉTEL)
32. Előterjesztés „A Zagyva-folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Boldog-Hatvan
települések közötti szakaszon” című pályázathoz kapcsolódó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
33. Előterjesztés „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és
szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
34. Előterjesztés a „Laboreszközök és kapcsolódó anyagok beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárással összefüggésben meghozandó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
35. Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési
eljárással összefüggésben meghozandó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
36. Előterjesztés a „Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál” című
pályázattal kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
37. Előterjesztés a „Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál” című
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
38. Előterjesztés „A Hajós Alfréd úti bölcsőde épület felújítási munkálataihoz kapcsolódó
kiegészítő munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
39. Előterjesztés „A Kossuth tér déli része környezetrendezési kivitelezéséhez
kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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40. Előterjesztés „A DOLGOK ÖRÖME - Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői
pályafutása” című állandó kiállítás tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
41. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani Klapka utca 29. és Balassi Bálint út
66. szám alatt található ingatlanok értékesítéséhez szükséges energetikai
tanúsítványok megrendeléséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
42. Előterjesztés a hulladékkezelő központ területének előkészítéséhez szükséges
talajvédelmi terv és erdészeti üzemtervi térkép módosítás megrendeléséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
43. Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy
részének felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
44. Előterjesztés Köves Gábor Nándorné és Lestyán Balázs önkormányzati képviselők
képviselői kereteinek felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
45. Előterjesztés Tarsoly Imre és Kondek Zsolt önkormányzati képviselők képviselői
kereteinek felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
46. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal étkezőjének felújításával
kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
47. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon és
fakivágásokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

közterületeken történő

Határidő: 2013. október 29.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás 2013. I-III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Pár mondattal szeretném kiegészíteni. Végül is ez a működési kiadása a Szilárdhulladékgazdálkodási Társulásnak. Főleg kezelési költség, banki, pénzügyi szolgáltatások jelentek meg
az I-III. negyedévben a kiadási oldalon.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
947/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése
Társulás 2013. I-III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás jelen határozat mellékletét
képező 2013. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót. A képviselőtestület felhatalmazza a Hatvan község polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén az
alábbiak szerint azt fogadja el:
Bevételek összesen:
576.089 Ft
Kiadások összesen:
67.820 Ft
Záró pénzkészlet:
508.269 Ft
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere

2. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átszervezésével
kapcsolatos döntésekről valamint egyes közszolgáltatási szerződéseinek
felülvizsgálatáról, megszüntetéséről illetve módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Az előző, rendkívüli testületi ülésen a képviselő-testület már hozott határozatot arról, hogy a Zrt.
tekintetében átszervezést kíván végrehajtani. Ennek a határozatnak a következménye a
mostani előterjesztés.
A közszolgáltatási szerződések és a Zrt. által jelenleg végzett tevékenységi körök voltak
felülvizsgálat alatt, ennek eredményeképpen egyes közszolgáltatási szerződések megszűnnek.
Az előterjesztésben olvasható a karbantartási közszolgáltatás, a parkfenntartási és közterületkarbantartási tevékenység tekintetében van határozati javaslat, közterületi gépjármű parkolók
tekintetében megszüntetések lesznek, a munkahelyi közétkeztetés ellátására közbeszerzési
eljárás kerül kiírásra. A jövőben, amennyiben sikeres lesz a pályázat, külső vállalkozás útján
kerül ezen tevékenység elvégzésre.
Az előterjesztés tartalmazza az 5-ös pontjában, hogy mely egyéb tevékenységeket végez még
a Zrt. A kegyeleti közszolgáltatás, önkormányzati tulajdonban álló lakások, nem lakás céljára
szolgáló helyiségek üzemeltetésére vonatkozó szerződés. Önkormányzati piacok fenntartására,
üzemeltetésére vonatkozó szerződés, vízkárvédelem, illetőleg a városi strand és uszoda
üzemeltetése, mely nem közszolgáltatási szerződés alapján történik, hanem az
önkormányzattal kötött bérleti szerződés alapján.
Itt a cél a Zrt. tekintetében egy gazdaságilag racionálisabb működés elérése, illetve a
megváltozott gazdasági, önkormányzati körülményekhez igazított jövőbeni működés. Ez érinti a
tevékenységi köröket, közszolgáltatási szerződéseket, illetőleg a munkaszervezetet.
Tartalmazza az előterjesztés, hogy mely szerződések kerülnek megszüntetésre. Határozati
javaslat 1.pontjában látható, hogy a karbantartási közszolgáltatási tevékenységet november 1.
napjától az Önkormányzati Hivatal Központi Gondnokság Osztálya látja el, a Közterületi
gépjárműparkolók üzemeltetését pedig az Önkormányzati Hivatal Rendészeti Osztály látja el.
A közétkeztetési közszolgáltatási feladatot 2013. december 31-ig fogja ellátni a Zrt.,
amennyiben sikeres lesz a közbeszerzési eljárás és megkötésre kerül a vállalkozási szerződés
az új vállalkozóval.
A szociális földprogram tekintetében pedig a Zrt.-nél levő földterületeknek a hasznosítása pedig
a Szociális Szövetkezethez fog kerülni január 1-jétől. Tehát ezek szerződésben érintett
változások, ami a jövőben megvalósul.
A 2. pontban látható, hogy mely tevékenységi körök és közszolgáltatások maradnak a Zrt.-n
belül, itt felsorolásra került mind a hat.
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Ennek a strukturális átszervezésnek a következtében a közszolgáltatási szerződésekkel
kapcsolatosan a város költségvetését és a cég üzleti tervét is kell majd módosítani. Ez az
elkövetkezendőkben meg fog történni, tekintettel arra, hogy ha már a feladat nincs ott, akkor a
finanszírozást ennek megfelelően át kell gondolni.
A 2. határozati javaslat szól arról, hogy a Zrt. új vezérigazgatójának munkajogi feladatokat kell
majd végrehajtania a szerkezeti átalakításokkal kapcsolatban, azért hogy ő
munkajogviszonyokat tudjon majd módosítani, megszüntetni, változtatni ahhoz szükséges
tulajdonosi hozzájárulás, ez a 2. határozati javaslat alapján történik meg, hogy ő megtehesse
november 1-jét követően a munkajogi intézkedéseket.
A 3., 4., és 5. határozati javaslat pedig az egyes közszolgáltatási szerzősek vonatkozásában
szól. Az előterjesztés mellékletét képezik azok az okiratok, amelyek tartalmazzák az egyedi
szerződéseknek a megszüntetését, módosítását.
Egy fontos dolgot szeretnék kiemelni, hogy a közterület-karbantartási szerződésnek egy fontos
pontja, mely városképi szempontból került bele kiegészítés képen a II. bekezdés a 3. f.) pontja,
amely szerint a „városkép szempontjából meghatározó egyéb közforgalmú területek, illetve
rendezvények helyszíneinek tisztántartása, zöldterület kezelése, virágosítása, nem zöldfelületű
területek karbantartása.” Feladatként kerül meghatározása a közszolgáltatási szerződés
keretében ezeknek a kiemelt tevékenységeknek az ellátása.
Táblázat tartalmazza azt a számszerűsítést, ami alapján látható, hogy a jövő évben már
viszonylag kevesebb önkormányzati támogatásból, illetve átadott pénzeszközből fog majd tudni
működni a Zrt. Nyilván ezek még előzetes kalkulációk és számok, de a tendenciát próbálja a
táblázat bemutatni, hogy ha végre lesznek hajtva ezek a döntések, akkor ennek lehet egy ilyen
pozitív vetülete is.
Marján János bizottsági tag
Én is számolgattam, de ennek a finanszírozása valahová át kerül.
dr. Veres András ügyvéd
Ezért a költségvetési rendelet módosításra kerül, tehát más költséghelyen lesz nyilvántartva.
Nem a Zrt.-nél, hanem az önkormányzatnál, akár a rendészeti feladatoknál, akár a
karbantartási feladatoknál.
Marján János bizottsági tag
Ez a pótköltségvetés ez novembertől készül, egy új, vagy erről tudunk valamit?
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Még az, hogy melyik dolgozó hová kerül, ez még most van folyamatban. Teljesen letisztázva az
november 1-je után lesz, hogy a kihatása egyes átcsoportosításnak mi lesz.
Ez a táblázat Erzsikének a segítségével készült, tehát ő volt az, aki az egészet átnézte,
polgármester úrral együtt. Az ő segítségével készítettem ezt a táblázatot.
Elvileg ez a megtakarítás ez tényleges jövőre, ez az 56 millió forint, mivel főleg a központi
résznek a létszáma igencsak meg lett nyirbálva. Onnan a hulladékos Kft.-be mentek át
emberek, illetve az új könyvelési Kft.-be mentek át emberek. A könyvelési Kft. finanszírozása
még egy kicsit labilis. Néztük, hogy ez hogyan fog majd működni, egyrészt önkormányzati
támogatásból, másrészt pedig a Kft.-k finanszírozásából fog működni. De ténylegesen a IV.
negyedévben fog tisztázódni teljes egészében.
Ebben az évben, mint minden átszervezés a költségvetésre nem fog jelentős pozitív hatást
gyakorolni, de jövőre számítunk rá, hogy megtakarítást jelent.
Marján János bizottsági tag
Ha jól értem, ha elküldünk embereket és végkielégítés meg egyebek, akkor ez most inkább
költségeket jelent, mint megtakarítást.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Ezeknek a hátterét még nem láttam, tehát, hogy ki fog elkerülni, ki nem.
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Marján János bizottsági tag
A hivatal vagy a Zrt. pénzeszközeiből kerül megvalósításra?
dr. Veres András
A Zrt.-nek kell, mert ott van munkajogi állományban az érintett. Ezek elméletek, amiket
mondunk, mert egy részük átkerül az önkormányzathoz, és a megmaradó feladatoknál is egy
belső átszervezés lesz. Nem tudjuk most még, hogy pontosan hány fő az, aki ténylegesen
megszüntetésre kerül. Végkielégítés szempontjából talán nem olyan rossz a helyzet, mert 3 év
után jár ugye 1 havi végkielégítés, és a jogviszonyokat ahogy nézegettük, kevés az a fő, ahol
végkielégítésről van szó. A legrosszabb esetben, ha munkáltatói rendes felmondás van, akkor
szabadságmegváltás és 1 havi felmondási idő, amiről szó van.
Papp István bizottsági elnök
A szervezeti és működési szabályzat szerint több határozati javaslat esetén lehetőség van
egyben szavazni a határozatokról. Van-e a bizottsági tagok közül valakinek ellenvetése az
egyben szavazással kapcsolatosan?
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A bizottság 4 tagja egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben
történjen a szavazás azért az előterjesztés 5 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
948/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átszervezésével
kapcsolatos döntésekről valamint egyes közszolgáltatási szerződéseinek felülvizsgálatáról,
megszüntetéséről illetve módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.,
továbbiakban: Zrt.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Zrt. szervezeti
átalakításáról az alábbiak szerint határoz :
1./
2013. október 31. napjával a karbantartási közszolgáltatási tevékenységet (intézményi
karbantartás, játszóterek karbantartása, utcabútorok karbantartása, intézmény felújítási
feladatok) a Zrt. tevékenységi körében megszünteti. 2013. november 1. napjától a karbantartási
tevékenységeket a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Központi Gondnokság Osztálya látja
el, illetve az intézmény felújítási feladatokat Hatvan Város Önkormányzata külső vállalkozó
bevonásával végezteti el.
2013. október 31. napjával a Zrt. tevékenységi körében a közterületi gépjármű parkolók
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási feladatellátás megszűnik, ezen tevékenységet 2013.
november 1. napjától a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Rendészeti
Osztálya látja el.
A közétkeztetési közszolgáltatási feladatok ellátását a Zrt. Hatvan Város Önkormányzata által, a
kiírt közbeszerzési eljárás sikeres befejezését követő szerződés hatályba lépését megelőző
napig – előreláthatólag 2013. december 31. napjáig látja el.
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A szociális földprogram megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása a Zrt. keretein belül
2013. december 31. napjával megszűnnek, és ezen feladatokat az önkormányzat a jövőben a
Hatvani Szociális Szövetkezettel kötendő szerződés útján kívánja ellátni.
2./
A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. a jövőben is folyamatosan ellátja az
alábbi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokat:
- Kegyeleti közszolgáltatás (temető üzemeltetés és temetkezési szolgáltatás),
- Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése,
- Önkormányzati piacok fenntartása és üzemeltetése,
- Vízkár elhárítási feladatok,
- Uszoda és strand üzemeltetési feladatok,
- Közterület-karbantartási közszolgáltatási feladatok (közterületek tisztántartása,
virágosítása, zöldterület kezelés, nem zöldfelületű területek karbantartása, síkosság
mentesítés)
3./
A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti átalakításához kapcsolódóan
az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 2013. IV. negyedévi módosításában
kerülnek módosításra.
Határidő: a határozatban foglalt ütemezés szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
949/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átszervezésével
kapcsolatos döntésekről valamint egyes közszolgáltatási szerződéseinek felülvizsgálatáról,
megszüntetéséről illetve módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója,
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve felhatalmazza a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Társaság szervezeti átalakításával
kapcsolatos társaságvezetési- és munkajogi intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2014. január 31. (a munkajogi intézkedések végrehajtására)
Felelős: a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója
950/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átszervezésével
kapcsolatos döntésekről valamint egyes közszolgáltatási szerződéseinek felülvizsgálatáról,
megszüntetéséről illetve módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt.-vel (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.)
megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződést 2013. október 31. napjával a jelen
határozat mellékletét képező megszüntető okirat szerint közös megegyezéssel megszünteti.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Karbantartási
közszolgáltatási szerződés megszüntetésével kapcsolatos okiratokat aláírja.
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Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
951/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átszervezésével
kapcsolatos döntésekről valamint egyes közszolgáltatási szerződéseinek felülvizsgálatáról,
megszüntetéséről illetve módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt-vel (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.)
megkötött Közterületi gépjármű parkolók üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási
szerződést 2013. október 31. napjával a jelen határozat mellékletét képező megszüntető okirat
szerint közös megegyezéssel megszünteti.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Közterületi gépjármű
parkolók üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megszüntetésével kapcsolatos
okiratokat aláírja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
952/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átszervezésével
kapcsolatos döntésekről valamint egyes közszolgáltatási szerződéseinek felülvizsgálatáról,
megszüntetéséről illetve módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt.-vel (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.)
megkötött Közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási
szerződést 2013. október 31. napjával a jelen határozat mellékletét képező egységes
szerkezetbe foglalt módosító okirat szerint közös megegyezéssel módosítsa.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Közterületkarbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításával
kapcsolatos okiratokat aláírja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

3. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Kft. közötti adventi vásár lebonyolításához szükséges bérleti szerződés tárgyában
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
15 db faházról van szó, amelyet átadunk a Médiának.
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
953/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
közötti adventi vásár lebonyolításához szükséges bérleti szerződés tárgyában című
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft-vel
határozott időtartamra bérleti szerződést köt az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 15
db faházra (elárusítóhely) és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a bérlő Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Kft. az önkormányzat által meghatározott díj fizetése mellett a bérlet tárgyát képező
elárusítóhelyeket albérletbe adja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2013. november 15. (bérleti szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere

4. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását.
Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
954/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 2014.
évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

5. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Csicsergő Óvoda sajátos
gyermekeinek ellátásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

nevelési

igényű

autista
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Papp István bizottsági elnök
Bővült az ellátás és ehhez kell pénzt hozzárendelnünk.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további 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 következő határozatot hozta:
955/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Csicsergő Óvoda sajátos nevelési igényű autista gyermekeinek
ellátásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. november és
december hónapban a Hatvani Csicsergő Óvodába (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út
49-51.) járó autista gyermekek ellátására szükséges kiegészítő költséget – 151.920,- Ft
összegben – biztosítja Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet alapján az általános tartalék terhére.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

6. napirendi pont
Előterjesztés a vasútállomás féléves nagytakarításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Ki volt írva a pályázat és elbírálásra került.
Ez a vasúttól átvett pénzeszközből van finanszírozva.
Vörös József gondnoksági osztályvezető
Szerződésben benne van, meg kell csinálni.
Marján János bizottsági tag
Elég lesz a pénz év végéig?
Vörös József gondnoksági osztályvezető
Igen.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot
szavazásra bocsátotta.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
956/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti, és működési szabályzatáról szóló 35/2010 (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
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melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Vasútállomás nagytakarítási feladatának
elvégzésével a Gold Clean Duó Kft-t (székhely: 1087 Budapest, Kerepesi u. 1-5. VII. ép. 1/27.)
bízza meg 504.000,- Ft +ÁFA összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata és a MÁV Zrt. között 2013. május 31-én
megkötött szerződés alapján rendelkezésre áll.

7. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata részére beszerzett új gépjárműről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Kisbusz vásárlás történt, amely már hadrendbe is állt. Lízing szerződés alapján lesz fizetve.
36 hónapos futamidőre.
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 következő határozatot hozta:
957/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata részére beszerzett új gépjárműről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az OPEL Vivaro Combi BE típusú
gépjármű beszerzésével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette.
2. A nyílt végű pénzügyi lízingszerződés havi részleteit a 36 hónapos futamidő végéig az
önkormányzat adott évi költségvetésében tervezni szükséges.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

8. napirendi pont
Tájékoztató Hatvan város 2014. évi virágosítási tervéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Szép virágos a város.
Gulyás Katalin városi főkertész
Szeretném elmondani, hogy a következő testületi ülésre jön majd be a fásítási terv. Tehát ez
most a virágosítást tartalmazza csak, és annak az alapja lesz majd amit az egyetemisták
készítenek. Már kaptam belőle előzetes, de az óriási anyag, óriási összeget jelent. Majd abból
fogunk szemezgetni.
Papp István bizottsági elnök
A tájékoztatóval kapcsolatosan egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, ezért javasolta annak
tudomásulvételét.
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„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Zsolt polgármester
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város 2014. évi virágosítási tervéről szóló
tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően
egyhangúlag tudomásul vette.”

9. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Sakk-Kör polgármesteri keretből történő támogatásáról
(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 következő határozatot hozta:
958/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Sakk-Kör polgármesteri keretből történő támogatásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Sakk-Kör (székhelye: 3000
Hatvan, Szabadság út 9. I/3.) számára 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint támogatást nyújt a
jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg
Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet
szöveges mellékletének 2/d. táblájában szereplő polgármesteri keret költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. október 31. (a támogatási szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

10. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója 2011-2014.
című dokumentum kiemelt sportegyesületek támogatási formáiról szóló részének
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Le van írva kik kaptak plusz pénzeket.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, feltette a kérdést vane a bizottsági tagoknak ellenvetése a határozati javaslatok egyben történő szavazásáról
Papp István bizottsági elnök
Ellenvetés nem lévén az előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
959/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója 2011-2014. című
dokumentum kiemelt sportegyesületek támogatási formáiról szóló részének módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye:
3000 Hatvan, Népkert) leigazolt utánpótlás u6 – u21 korcsoportos játékosai után fejenként,
havonta 3.000,- Ft, azaz Háromezer forint tagdíj-hozzájárulást nyújt 2013. november 1-től.
2013. október 24-én a leigazolt utánpótlás játékosok száma 328 fő, mely létszám alapján
Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben 1.968.000,- Ft összeget
biztosít utánpótlás-nevelésre, mely az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésében
„gépjárműadó-többlet bevétel” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. november 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
960/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója 2011-2014. című
dokumentum kiemelt sportegyesületek támogatási formáiról szóló részének módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és a Futball Club Hatvan
Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert) között létrejött együttműködési megállapodás 9.
pontjában szereplő 11.000.000,- Ft, azaz Tizenegymillió forint támogatási összeg 2013.
november 1. napjával 20.500.000,- Ft, azaz Húszmillió-ötszázezer forint támogatási összegre
módosul és a korábban megkötött együttműködési megállapodást jelen határozat melléklete
szerint módosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás módosítására, aláírására.
A megemelt támogatási összegből 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint az „elkülönített
(egyensúlyi) tartalék az adósság-szolgálat biztos teljesítésére” költséghelyen, illetve további
4.500.000,- Ft, azaz Négymillió-ötszázezer forint a „gépjárműadó-többlet bevétel” költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. november 1. (az együttműködési megállapodás módosítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
961/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója 2011-2014. című
dokumentum kiemelt sportegyesületek támogatási formáiról szóló részének módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 703/2013. (X.14.) sz. határozatával kiemelt
sportegyesületek közé sorolt Hatvani Úszó Klub Sportegyesület (székhely: 3000 Hatvan, Móricz
Zsigmond utca 13/b) részére megállapított 2013. évre vonatkozó 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer
forint támogatás összegét teljes egészében az egyesület rendelkezésére bocsátja és
megállapodást köt az egyesülettel a jelen határozat mellékletét képező együttműködési
megállapodásban foglaltak szerint. A támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló
6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1/a mellékletében az „általános tartalék” költséghelyen
rendelkezésre áll.
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Határidő: 2013. november 1. (az együttműködési megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
962/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója 2011-2014. című
dokumentum kiemelt sportegyesületek támogatási formáiról szóló részének módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 701/2010. (XII. 16.) sz. határozattal
elfogadott, és a 703/2013. (X. 14.) sz. határozatával módosított „Hatvan Város Önkormányzata
Sportfejlesztési Koncepciója 2011-2014.” című dokumentumát 2013. november 1. napi hatályba
lépés mellett a jelen határozat mellékletét képező tartalommal módosítja és módosításokkal
egységes szerkezetben jóváhagyja.
Határidő: 2013. november 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

11. napirendi pont
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető
A Városgazdálkodási Zrt. átszervezése során a parkolóórák át fognak kerülni a Közterületfelügyeleti osztályhoz és ezzel kapcsolatos a rendelet módosítása.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a rendeletmódosítást
szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
963/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést
és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

12. napirendi pont
Beszámoló a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról
(Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot szavazásra tette
fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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964/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról szóló beszámolót
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kedvezményes burgonya-, alma- és
hagyma akcióról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2013. november 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

13. napirendi pont
Beszámoló a közterület-használat ellenőrzésének eredményességéről
(Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot
szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
965/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a közterületek használatáról, valamint a
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet)
12. § (3) bekezdése alapján a közterület használatának eredményességéről szóló beszámolót
elfogadja.

14. napirendi pont
Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Kevés a gyerek.
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető
Ez egy kicsit talán abból is adódik, hogy csak a Magyar Államkincstárnál lehet kötni Startszámlát, és problémát okozhat kisgyermekes családoknak Egerbe vagy Budapestre utazni.
Megoldják, csak így elhúzódik.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
966/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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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
Horváth Panna, Hornyan Léna, Gerő Kristóf, Peják Gergő, Csizmár Martin, Urbán
Vivien, Karácsony Botond, Gyulai Boglárka Ajsa 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 Háromszázhúszezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.
(II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő
„babakötvény” előirányzat terhére.
Határidő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

15. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
A 2013. évi költségvetési rendeletmódosítást július 1-jével elfogadta a bizottság és a képviselőtestület is. Ahhoz képest változtak az előirányzataink. Egyszer mert állami támogatások
érkeztek a III. negyedévben is, illetve képviselő-testületi döntések voltak, amelyek most ezen
rendeletmódosításban átvezetésre kerültek. Nagy tétel a Szociális Szolgálatnak a
költségvetése, ugyanis törvényi változás következtében kikerült a költségvetésünkből, mint
intézmény, és mint intézményfinanszírozás átadott pénzeszközként szerepel. A Szociális
Társulásnak utaljuk havonta a finanszírozását és ő finanszírozza abból a Szolgálatot. Tehát
intézményi működési kiadásoknál ez a 230 millió forintos mínusz ez abból adódik, hogy a
Szolgálat kikerült a mi költségvetésünkből, és az önkormányzati működési kiadásoknak a zöme
pedig abból adódik, hogy oda átkerült ez az előirányzat.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
967/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.

707

16. napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak
pénzügyi teljesítéséről
(Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Az 1. számú mellékletben egy mérleget állítottunk össze, amelyből kitűnik, hogy a bevételeink
56 %-ban, kiadásaink pedig 50,9 %-ban teljesültek. Itt az időarányos a 75 % lenne. A
legnagyobb lemaradás a fejlesztésekből adódik, a támogatásból megvalósuló beruházásaink
zöme most kezdődött el a közbeszerzések lefolytatása után, ami magával hozta bevételi
oldalon az átvett pénzeszközöknek a teljesítését.
Szeretném elmondani, hogy a pályázatot az ÖNHIKI-re beadtuk, az elbírálás folyamatban van.
Papp István bizottsági elnök
Az adóterv miatt van.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Igen, hogy az iparűzési adó teljesítése várhatóan hogyan teljesül az előirányzathoz képest, bár
az adófeltöltést azt nem tudjuk, hogy mennyi lesz, bekértünk adatokat, de még nem érkeztek
be. Nagy vállalatoktól kértünk előzeteset, hogy tudjuk kalkulálni 2 hónapra az önkormányzat
likviditását, de jelenleg még nem érkeztek vissza a bekért adatok, hogy mennyi várható
adófeltöltésből.
Most jelenleg úgy néz ki, hogy az iparűzési adó nem teljesül az eredeti előirányzathoz
viszonyítva, ezért is irányoztuk elő, hogy beadjuk ezt a 210 millió forintos ÖNHIKI pályázatot.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
968/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi
teljesítéséről szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. I-III. negyedévi
gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel
együtt jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

17. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi koncepciójáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
A törvényjavaslat a parlament előtt van, ami alapján mi is elkészítettük a koncepciót. Ahogy
néztem a törvényjavaslatot, a jövő évi kondíciók ugyanazok lesznek az állami támogatások
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vonatkozásában, tehát nagy változások nincsenek benne. Annyi, hogy szeptember 1-jétől
bérfejlesztés volt a pedagógusoknál, ez beépítésre került az állami támogatások oldaláról. Hogy
ténylegesen annyi lesz-e, az majd akkor derül ki, amikor elkészül a költségvetés, mert most egy
átlag van benne. A költségvetés tervezésekor derül fény rá, hogy fedezi-e a tényleges
bérfejlesztést.
Megint nagy tétel lesz, hogy az iparűzési adóból mit tudunk beépíteni majd bevételi oldalon és
ahhoz milyen kiadásokat tudunk hozzárendelni.
Általános elképzeléseket írtunk le, a tényleges munka majd most fog elkezdődni.
Papp István bizottsági elnök
Annak kell örülni, hogy ennyi pályázatot tudtunk nyerni és ennyi fejlesztés elindult a városban.
Amik tartalék listán vannak azokkal is reményeink szerint nyerni fogunk.
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 következő határozatot hozta:
969/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi koncepciójáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan Város Önkormányzatának
2014. évi költségvetési koncepcióját.
A koncepcióban szereplő elvek figyelembevételével kell folytatni az önkormányzati költségvetés
összeállítását.
Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetési rendelettervezetét
Magyarország 2014. évi költségvetési törvényének elfogadása után kell a képviselő-testület elé
terjeszteni.
Felelős: Hatvan város polgármestere
Határidő: 2014. február 15.

18. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
A Szent István Általános Iskolában elkészült a műfüves pálya és ez is bekerült a bérleti díjak
közé.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 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 következő határozatot hozta:
970/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.

19. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 3825/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának ingyenes
megszerzéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
A homokgödörnél lévő területet szeretnénk az államtól megszerezni.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
971/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 3825/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának ingyenes
megszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3825/1 helyrajzi számú,
természetben 3000 Hatvan, Dembinszky utcában található, 2400 m2 nagyságú, kivett sporttelep
megnevezésű 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 sport 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 képviselőtestület 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.
Határidő: 2013. november 8. (tulajdonjog ingyenes átruházásáról szóló kérelem benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
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20. napirendi pont
Előterjesztés a JCB 4CX típusú kotró-rakodógép maradványértéken történő
megvásárlásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Sok mindent csinált nekünk ez a gép a városban, rengeteg árkot, mindent tisztított.
Többszörösen is behozta az árát. Lízingelve volt és most ennek a megvásárlása történik.
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 következő határozatot hozta:
972/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a JCB 4CX típusú kotró-rakodógép maradványértéken történő megvásárlásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,
hogy a CIB Lízing Zrt.-nél kezdeményezze a GNP10 AI487487 számú nyílt végű pénzügyi
lízingszerződés alapján a JCB 4CX típusú kotró-rakodógép (alvázszám: SL4CXFS5E0952423,
motorszám: RG38083U172520L, forgalmi rendszám: YID-488) maradványértéken történő
megvásárlását az önkormányzat részére, az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye és vételi megállapodást kössön az önkormányzat nevében.
A kotró-rakodógép maradványértéke 399.500,- Ft + 107.865,- Ft (ÁFA), mindösszesen
507.365,- Ft, azaz Ötszázhétezer-háromszázhatvanöt forint, mely összeg kifizetésére az
önkormányzat többletbevétele (Albert Schweitzer Kórház által visszautalt pénzeszköz) biztosít
fedezetet.
Határidő: azonnal (jognyilatkozat megtételére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

21. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjármű üzemben
tartásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Visszavesszük a Toyota Dyna típusú gépjárművet.
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 következő határozatot hozta:
973/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjármű üzemben tartásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonát
képező Toyota Dyna 150 típusú, JT1P0LY610915798 alvázszámú, 3L3679587 motorszámú
személygépjárműre vonatkozó Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. között létrejött üzemben tartási szerződés megszüntetésre kerüljön.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező
üzemben tartási szerződést megszüntető okirat aláírására és a gépjármű-nyilvántartási
átvezetéshez a Hatvani Járási Hivatal Okmányirodája felé történő benyújtására.
Határidő: 2013. október 31. (szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

22. napirendi pont
Előterjesztés karbantartási feladatellátáshoz szükséges eszközök megvásárlásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az átszervezés miatt bizonyos eszközöket megvásárolunk.
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 következő határozatot hozta:
974/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a karbantartási feladatellátáshoz szükséges eszközök megvásárlásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,
hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel az önkormányzat nevében
adásvételi szerződést kössön a határozati javaslat mellékletét képező eszközök 595.128,- Ft +
160.685,- Ft (ÁFA), mindösszesen 755.813,- Ft, azaz Hétszázötvenötezer nyolcszáztizenhárom
forint összegben történő megvásárlására.
Az vételár kifizetésére a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átszervezéséből
eredő költségmegtakarítás biztosít fedezetet.
Határidő: azonnal (adásvételi szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

23. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő büfék és konyha bérléséről szóló
pályázat értékeléséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

712

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
A pályázati kiírásra 1 pályázat érkezett, mely megfelelt a pályázati kiírásban szereplő
feltételeknek. Ő fogja működtetni a büféket, amennyiben a testület is elfogadja.
Papp István bizottsági elnök
A pályázatba bele volt írva, hogy átveszi a dolgozókat.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Jó lenne egy lista, hogy kik azok a dolgozók, akik átmennek. November 4-én ki nyitja ki a
büféket. Az a baj, hogy 2 munkanap van addig.
dr. Paronai Richárd aljegyző
Mindenképpen kérem a Zrt. hozzáállását az összes átadás-átvétellel kapcsolatosan, nemcsak
erről van szó, hanem bármivel kapcsolatosan. Most a Zrt.-nél is vezérigazgató váltás van,
kérném szépen a leköszönő és az új igazgatót is, hogy közreműködjön a hivatal dolgozóival
együtt, kérésüknek megfelelően, ne egymásra tolja a két vezérigazgató, sem szervezeti
szinteken belül, hanem arra törekedjünk, hogy minél hamarabb, minél könnyebben és zökkenő
mentesebben valósulhasson meg az átállás.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Már legalább 3 vagy 4 napja egyeztettünk az új vezérigazgatóval, elég sok mindent
átbeszéltünk. Csak az a probléma, hogy én nem tudom, hogy ki megy és hova. Hivatalosan én
nem kaptam egy listát arról, hogy név szerint kiket kell majd elengednem november 1-jével.
Ugyanez a helyzet a büfénél is, fogalmam sincs melyik büfénél mi a helyzet, és arról sem, hogy
4-én kinek kell kinyitnia.
dr. Paronai Richárd aljegyző
Tudjuk, hogy a testületnek kell döntenie. Csütörtökön dönti el a testület, hogy ezt a pályázatot
egyáltalán jóváhagyja-e vagy sem.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Közösen le kellene ülnünk záros határidőn belül együtt, hogy onnantól kezdve hogy fog ott a
büfé rész működni.
Marján János bizottsági tag
Véleményem szerint lehet itt határidőt tolni, módosítani. Mert ezt így eleve esélytelen egy HResnek levezényelni a Halottak napi ünnep három napjában.
Amikor elolvastuk már akkor sejtettük, hogy ebből nem lesz igazándiból gyakorlatilag…. csak
nagyon nagy erőfeszítésekkel, hogy ő átvegye november 4-én. Mert a koncepcióját azt
elolvastuk, amit leírt, de abba azért részletek nem szerepeltek.
Azt gondolom, hogy ezt legalább 2 héttel csúsztatni kellett volna. Vagy kellene, ahhoz hogy
senki ne sérüljön és működjön is az egész rendszer.
Papp István bizottsági elnök
Ez jogos.
Marján János bizottsági tag
Meg felelősség átadás-átvétel.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Az iskolai büfékről van szó. 4-én indul az iskola.
dr. Paronai Richárd aljegyző
Azt javaslom, hogy azt kellene csinálni, hogy ami nektek kell a Zrt.-nek és itt a hivatalon belül,
azt leülni, átbeszélni, hogy mi az, ami szükséges és a harmadik felet is bevonni. Akkor, hogyha
már felkészülünk, akkor ez megvalósítható.
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Decsi Ferenc vezérigazgató
A nevek kellenek, hogy kit vesz át. Ki az, aki közös megegyezéssel távozik a Zrt.-től. Annak a
közös megegyezéses papírját nekem kell aláírni. Jó lenne ez hivatalosan.
dr. Paronai Richárd aljegyző
Szerintem ez csütörtökön a döntés után megvalósítható.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Ha november 4-el akartok. Ha nem november 4-el, akkor viszont mondani kell, mert akkor úgy
kell indulni a dolgozóknak is.
dr. Paronai Richárd aljegyző
Álláspontom szerint november 4-el, bár én erre instrukciót nem kaptam, de ezt veszem le a
szövegből.
Marján János bizottsági tag
Az anyagban annyi van, hogy megnyerte a pályázatot, legalábbis ő pályázott egyedül és kifizeti,
amit ki kell. De ezt gyakorlatilag, hogy tudjátok lebonyolítani a 3 napos ünnep alatt ez
számomra felfoghatatlan, de ha dolgozni akar a hivatal a hétvégén, akkor megoldható.
Leltárt kell csinálni, sok mindent kell csinálni.
dr. Paronai Richárd aljegyző
Azért mondom, hogy mindent elő kell készíteni.
Marján János bizottsági tag
De nem tudod hogy előkészíteni, aki gyakorlatban csinált már ilyet… az fizikai képtelenség.
Csütörtök délelőtt megszületik egy döntés és csütörtök délután mindent megcsináljanak.
dr. Paronai Richárd aljegyző
Addig már meg lehet csinálni, tehát a leltárt már a mai napon el lehet készíteni, hogy mit és
hogyan adok át. A másik fél csupán ez alapján le fogja ellenőrizni, hogy úgy van-e vagy sem.
Amit tudunk, mi készítsünk elő.
Decsi Ferenc vezérigazgató
De nem tudunk semmit. Nem tudjuk a neveket és nem tudjuk, mit kell átadni.
dr. Paronai Richárd aljegyző
De ez a legkevesebb, mert az aki át fog kerülni, szerintem az nem fog ezen polemizálni, hogy
most átkerül vagy sem.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Nem ilyen egyszerű. A büfékben 4 órában osztották meg. 4 órában a büfében volt, 4 órában a
közétkeztetést szolgálta ki. Most egy kicsit elválik egymástól, most akkor ki hová megy?
Mert ha elviszi a büfébe a büfést, akkor a közétkeztetésbe kell 4 órában odatenni valakit, aki
segít a kiszolgálásban.
Meg voltak osztva az emberek. Egy részük meg volt osztva a másik részük nem volt
megosztva, de tudomásom szerint a büfékben mindig meg voltak osztva.
dr. Paronai Richárd aljegyző
Összesen hány ilyen ember van?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Három középiskolai büfé, kettő általános iskolai büfé, a többi meg ilyen volt is meg nem is büfé
volt. És akkor a főtéri kávézót azt kivettük. Mert az a legegyszerűbb, mert ha az 2 napig zárva
van, akkor 2 napig zárva van. De a főtéri kávézóban is volt egy olyan ukász, hogy el kell
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számolnunk Marika felé. Most ezt tényleg meg kell tenni ezt az elszámolást? Tehát amit mi
idegen vagyonon végeztünk átalakítást, felújítást azzal el kell számolnunk? Válasz kellene!
Oda be lett fektetve az átalakításnak a munkája, el kell dönteni, hogy akkor azt lenyeli a Zrt.,
vagy a könyvtárra ráaktiválja az Erika.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Azt hallottam, hogy az intézményvezetővel meg kell állapodni.
Decsi Ferenc vezérigazgató
De ha nem kap az intézményvezető meg a Zrt. vezető sem instrukciót, hogy mi a cél, mi legyen,
akkor megegyezhetünk, de nem biztos, hogy az lesz, amit szeretnének.
Papp István bizottsági elnök
Kinek volt a feladata az egész átszervezés? Valakinek el kellett kezdeni valamit.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Annyit, hogy ki kellett írni a pályázatot.
Papp István bizottsági elnök
Kiírtuk a pályázatot, de akkor nem 4-e, Jánosnak igaza van. Egy 2 hetes átfutási idővel muszáj
ezt megoldani. Hogy kezdjenek 4-ével, ha nincs előkészítve semmi.
A gyerekek mennének az iskolába venni valamit és nem tudnak.
Ezt majd meg fogjuk beszélni csütörtökön külön és akkor majd valamit tenni kell. El kellene tolni
legalább egy héttel. De ha egy héttel eltoljuk, akkor mindennek készen kell lennie. Legalábbis
ennek a részének a büfékkel. Az eszközöket megtudják, hogy mi van, megtudják, hogy kik
dolgoznak ott.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Az eszközökről át lettek adva a listák, az árukészletet visszaadjuk a szállítóknak.
Igazából itt a nevek az érdekesek, meg a pontos nap, hogy melyiktől kell ellátni nekik, meddig
kell a Zrt.-nek. Jó lett volna, ha ez egy héttel előbb van, mert a szünet alatt kényelmesen meg
lehetett volna csinálni.
Most ugye egyik büfé sincs nyitva, mert mindenki szabadságon van.
Papp István bizottsági elnök
Csütörtökön erről még majd beszélünk.
Marján János bizottsági tag
A határidőket már az elején le kellett volna szögezni.
Kondek Zsolt képviselő
Volt már egy határidő, de arra nem pályázott senki.
Marján János bizottsági tag
Az egészről beszélek, hogy ütemezést kellett volna adni ennek.
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 következő határozatot hozta:
975/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő büfék és konyha bérléséről szóló pályázat
értékeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú büfék és konyha
bérletére irányuló 700/2013. (X. 14.) számú határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati
eljárást eredményesnek nyilvánítja és a Florisz Gourmet Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth
tér 23. 1/2.; cégjegyzékszáma: 10-09-034300; adószáma: 24743820-2-10; képviseli Bési Viktor
és Szabó Zoltán) részére 200.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó Kettőszáz ötvennégyezer forint havi
bérleti díj ellenében átadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2013. november 1. napjáig (a szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

24. napirendi pont
Előterjesztés a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 32/2004. (VI. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Kedvezmények vannak beiktatva.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
15 m3 alatti fogyasztók kapnak mentességet.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A rendeletmódosítást szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
976/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 32/2004. (VI. 25.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.

25. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú épületek bontási munkáiról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, feltette a kérdést van- e a
bizottsági tagoknak ellenvetése a határozati javaslatok egyben történő szavazásáról.
Papp István bizottsági elnök
Ellenvetés nem lévén az előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
977/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú épületek bontási munkáiról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Utász utca 2738 hrsz. alatt
található épület bontási engedélyezési tervének elkészítésével az ArchiBest Kft.-t (székhely:
3000 Hatvan, Jókai u. 33.) bízza meg bruttó 63.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati
rendelet 4. számú mellékletében a felhalmozási kiadások között a Polgármesteri Hivatal
számítástechnikai rendszer fejlesztése, eszközök beszerzése költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. november 18. (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
978/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú épületek bontási munkáiról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balogh Ádám utca 8. szám alatt
található épület bontási engedélyezési tervének elkészítésével a Sigma Bau Kft.-t (székhely:
3000 Hatvan, Tabán út 3.) bízza meg bruttó 95.250,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati
rendelet 4. számú mellékletében a felhalmozási kiadások között a Polgármesteri Hivatal
számítástechnikai rendszer fejlesztése, eszközök beszerzése költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. november 18. (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
979/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú épületek bontási munkáiról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Utász utca 2738 hrsz. alatt
található épület bontásával a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.)
bízza meg bruttó 554.990,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati
rendelet 4. számú mellékletében a felhalmozási kiadások között a Polgármesteri Hivatal
számítástechnikai rendszer fejlesztése, eszközök beszerzése költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. december 4. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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980/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú épületek bontási munkáiról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balogh Ádám utca 8. szám alatt
található épület bontásával a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.)
bízza meg bruttó 1.809.750,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati
rendelet 4. számú mellékletében a felhalmozási kiadások között a Polgármesteri Hivatal
számítástechnikai rendszer fejlesztése, eszközök beszerzése költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. december 4. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

26. napirendi pont
Előterjesztés nyilvános illemhely telepítésével kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
981/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a nyilvános illemhely telepítésével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár udvarának
utcafrontján létesítendő nyilvános illemhely telepítésével kapcsolatos munkák elvégzésével a
Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 1.917.194,Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati
rendelet 4. számú mellékletében a felhalmozási kiadások között az ivóvízhálózatra vonatkozó
vagyonértékelési szolgáltatás megrendelése költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. november 18. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

27. napirendi pont
Előterjesztés a 2013. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Decsi Ferenc vezérigazgató
Nekem lenne egy kérdésem. A 2-es napirendi pont ezt a szerződést, amire hivatkozik az
előterjesztés, megszüntette.
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Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Igen azért szeretnénk, hogy az intézményfelújítási feladatterv elfogadásra kerüljön, mert így
akkor a pénzügyi forrás ennek a feladatnak az ellátására is biztosítva lesz. Abban a
határozatban az van meghatározva, hogy az intézményfelújítási feladatokat külsős
vállalkozókkal fogja a továbbiakban az önkormányzat elvégeztetni, és így bizottsági döntés elég
lesz azoknak a feladatoknak az ellátásához külső vállalkozó révén,amelyek október 31-ig nem
kerülnek elvégzésre a Zrt. által.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Ez a Zrt. –nek igazából már nem lesz kötelezettsége.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Nem lesz kötelezettsége, de az intézményfelújítási feladattervet be kell évvégére fejeznünk, és
akkor bizottsági döntés a pénzügyi forrásra elegendő lesz.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Amennyire én tudom, akkor nagyon kevés maradt el, egy-két tétel, ami folyamatban van.
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 következő határozatot hozta:
982/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a 2013. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású
intézmények 2013. évi felújítási kerete felosztásának elfogadásáról szóló 130/2013. (II. 28.)
számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.
A 263.000,- Ft többlet költséghez szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi
költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében a
felhalmozási kiadások között az ivóvízhálózatra vonatkozó vagyonértékelési szolgáltatás
megrendelése költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. december 31. (feladatok végrehajtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

28. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein történő szúnyog- és rágcsálóirtási
munkákkal kapcsolatos döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Szúnyogirtás már nem kell, rágcsálóirtásra van szükség.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Az idősjárási viszonyok úgy hozták, hogy nem kellett szúnyogirtást megrendelni, úgyhogy ezt a
határozati javaslatot vissza kellett vonni.
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás nem volt, feltette a kérdést van- e a
bizottsági tagoknak ellenvetése a határozati javaslatok egyben történő szavazásáról.
Papp István bizottsági elnök
Ellenvetés nem lévén az előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
983/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan város egyes közterületein történő szúnyog- és rágcsálóirtási munkákkal
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi Hatvan város egyes
közterületein elvégzendő szúnyogirtási munkák további megrendeléséről szóló 588/2013. (VIII.
29.) számú határozatát.
Határidő: 2013. november 11.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
984/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan város egyes közterületein történő szúnyog- és rágcsálóirtási munkákkal
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3 db rágcsálóirtási pótmunka elvégzésével a
CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. -t (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak u.
49.) bízza meg bruttó 461.010,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében az általános tartalékkeret terhére biztosított.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

29. napirendi pont
Előterjesztés a közlekedési koncepcióterv elkészítésével kapcsolatos döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, feltette a kérdést van- e a
bizottsági tagoknak ellenvetése a határozati javaslatok egyben történő szavazásáról.
Papp István bizottsági elnök
Ellenvetés nem lévén az előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
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985/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a közlekedési koncepcióterv elkészítésével kapcsolatos döntésekről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a közlekedési
koncepcióterv elkészítéséről szóló 251/2013. (IV. 25) számú határozatát.
Határidő: azonnal (átvezetésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
986/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a közlekedési koncepcióterv elkészítésével kapcsolatos döntésekről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közlekedési koncepciótervének
elkészítésével a Speciálterv Kft.-t bízza meg (székhely: 1031 Budapest, Nimród u. 7.), mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 3.556.000,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül.
Határidő: 2013. november 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

30. napirendi pont
Előterjesztés a Gödöllői Tangazdaság Zrt.-vel kötött
megszüntetéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

bérleti

szerződés

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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
987/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 18. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy
dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata és a Gödöllői Tangazdaság Zrt. (székhelye.: 2173
Kartal, Bartók Béla utca 2-10.) között a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlan részleges bérlete (a
szerződés tárgyát képező ingatlanok: CS 4 megjelölésű 1178 m2 alapterületű magtár, K18
megjelölésű 1291 m2 alapterületű magtár, 293 m2 alapterületű irodahelyiség) tárgyában 2011.
április 26-án megkötött bérleti szerződést a bérlő rendes felmondása alapján 2013. december
31. napjával megszünteti.
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Határidő: 2013. december 31. (a szerződést megszüntető okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

31. napirendi pont
Tájékoztató a 2013-2014. évi téli síkosságmentesítési
előkészítéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

feladatok ellátásának

Kondek Zsolt képviselő
Újhatvanban névtelen utcaként van feltüntetve 2 utca, amely már megkapta a nevét. A
mellékletben.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Nem én tettem bele a mellékletet. Az eredetibe belenyúlt a hivatal.
Kondek Zsolt képviselő
Lukács és Pelbárt utca lett.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Zsolt polgármester
előterjesztésében megtárgyalta a 2013-2014. évi téli síkosságmentesítési feladatok
ellátásának előkészítéséről szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli
előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.”

32. napirendi pont
Előterjesztés „A Zagyva-folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Boldog-Hatvan
települések közötti szakaszon” című pályázathoz kapcsolódó döntésről
(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 következő határozatot hozta:
988/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
az ÉMOP-2.1.1./A kódszámú, „A Zagyva-folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a BoldogHatvan települések közötti szakaszon” című pályázat keretén belül a projekt megvalósításához
szükséges műszaki ellenőri feladatok elvégzésével az Incorso Kft-t (székhely: 1112 Budapest,
Botfaluköz 16.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó
7.175.500,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás a pályázatban rendelkezésre áll.
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Határidő: 2013. október 25. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

33. napirendi pont
Előterjesztés „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és
szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó döntésről
(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
989/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
az ÉMOP-2.1.1/B-12 kódszámú, „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak
és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat keretén belül a vasutas makett-terepasztal
megvalósítási feladatok elvégzésével a Modell-Art Képzőművészeti Kivitelező Kft-t (székhely:
1033 Budapest, Zab u. 9.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza
meg bruttó 3.302.000,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás a pályázatban rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. november 11. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

34. napirendi pont
Előterjesztés a „Laboreszközök és kapcsolódó anyagok beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárással összefüggésben meghozandó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, feltette a kérdést van- e a
bizottsági tagoknak ellenvetése a határozati javaslatok egyben történő szavazásáról.
Papp István bizottsági elnök
Ellenvetés nem lévén az előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
990/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Laboreszközök és kapcsolódó anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárással összefüggésben meghozandó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 570/2013. (VIII. 29.) számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2013. november 4. (közzétételre)
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
991/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Laboreszközök és kapcsolódó anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárással összefüggésben meghozandó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 223/2013. (IV. 18.) számú határozatát
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című
pályázathoz kapcsolódó laboreszközök és kapcsolódó anyagok beszerzése” elnevezésű,
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indít, részajánlattételi
lehetőség biztosításával. A beszerzés nettó becsült értéke 12.620.844.-Ft.
Az 1. rész elnevezése „Laboreszközök beszerzése”, becsült értéke nettó 11.896.435.-Ft
A 2. rész elnevezése „Vegyszerek beszerzése”, becsült értéke nettó 724.409.-Ft.
A pénzügyi fedezet pályázati forrásból finanszírozott.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című
pályázathoz kapcsolódó laboreszközök és kapcsolódó anyagok beszerzése” elnevezésű,
12.620.844.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a
20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat
alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek
az ajánlattételi felhívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Szinyei András, alpolgármester;
2.) Pappné Forgács Edit, igazgató;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) dr. Incze Ádám, közbeszerzési tanácsadó;
6.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerülete által delegált személy.”
Határidő: 2013. október 31. (a módosítás átvezetésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

35. napirendi pont
Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési
eljárással összefüggésben meghozandó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

724

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
992/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárással
összefüggésben meghozandó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 566/2013. (VIII. 29.) számú határozatát
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Közétkeztetési szolgáltatás
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít uniós eljárásrend szerinti, nyílt eljárás
keretében.
A beszerzés nettó becsült értéke 3.500.000.000.-Ft.
A szükséges fedezet összege Hatvan város következő évi költségvetéseibe betervezésre kerül.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Közétkeztetési szolgáltatás
megrendelése” elnevezésű, 3.500.000.000.-Ft nettó becsült értékű, uniós eljárásrend szerinti,
nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló
bizottságot választ.
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Bánkutiné Katona Mária, pénzügyi osztályvezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) Simonné Jászai Judit dietetikus szakértő.”
Határidő: 2013. október 31. (a módosítás átvezetésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

36. napirendi pont
Előterjesztés a „Szervezetfejlesztés Hatvan Város
pályázattal kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Önkormányzatánál”

című

Papp István bizottsági elnök
Megnyertük a pályázatot és lesz továbbképzés.
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Megnézik, hogy hogyan működik a hivatal, és ha nem jól, akkor átszerveznek bennünket.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását.
Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
993/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében
eljárva az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0067 kódszámú, „Szervezetfejlesztés Hatvan Város
Önkormányzatánál” című pályázathoz szükséges teljes körű külső projektmenedzsment
feladatok ellátásával Szépréti Zita egyéni vállalkozót (székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 24.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg 1.027.000,- Ft
összegben – azzal a kikötéssel, hogy vele szerződéskötésre legkorábban a Támogatói
Döntésről szóló értesítés napján kerül sor. Az ár nem tartalmaz ÁFA-t, mivel a vállalkozó alanyi
ÁFA-mentes.
Pénzügyi forrás a pályázat támogatottsága esetén pályázati forrásból biztosított.
Határidő: 2013. november 4. (a határozat vállalkozónak történő megküldésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

37. napirendi pont
Előterjesztés a „Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál”
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

című

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását.
Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
994/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál” című pályázathoz
kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szakmai szakértői szolgáltatás
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény
nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 22.578.165.-Ft.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szakmai szakértői szolgáltatás
megrendelése” elnevezésű, 22.578.165.-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.) Gál Erzsébet, politikai főtanácsadó;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Gyurovics Mária, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
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6.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Exorno Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
képviselője.
Határidő: 2013. november 10. (az ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

38. napirendi pont
Előterjesztés „A Hajós Alfréd úti bölcsőde épület felújítási munkálataihoz
kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Plusz pénzekről kell döntenünk.
Mikor lesz átadva?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Lehet, hogy csúszni fog. Késésben lesz a szerződéshez képest a vállalkozó. November végére
lesznek szerintem kész, de még a pontos határidőket nem tudjuk.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
995/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta „A Hajós Alfréd úti bölcsőde épület felújítási munkálataihoz kapcsolódó kiegészítő
munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hajós Alfréd úti bölcsőde épület
felújítási munkálataihoz kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése”
elnevezésű
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés együttes nettó becsült értéke 2.756.000.-Ft.
A pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 4. mellékletében, a felhalmozási kiadások között, a „Polgármesteri Hivatal
számítástechnikai rendszer fejlesztése, eszközök beszerzése” költséghelyén rendelkezésre áll.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hajós Alfréd úti bölcsőde épület
felújítási munkálataihoz kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése” elnevezésű, 2.756.000.Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A
bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő
Kft. képviselője.
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Határidő: 2013. november 5. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

39. napirendi pont
Előterjesztés „A Kossuth tér déli része környezetrendezési kivitelezéséhez
kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását.
Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
996/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta „A Kossuth tér déli része környezetrendezési kivitelezéséhez kapcsolódó
kiegészítő munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
„A Kossuth tér déli része
környezetrendezési kivitelezéséhez kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése” elnevezésű
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés együttes nettó becsült értéke 9.842.500.-Ft.
A pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetésében fejlesztési hitel terhére biztosított.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Kossuth tér déli része
környezetrendezési kivitelezéséhez kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése” elnevezésű,
9.842.500.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot
választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő
Kft. képviselője.
Határidő: 2013. november 5. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

40. napirendi pont
Előterjesztés „A DOLGOK ÖRÖME - Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői
pályafutása” című állandó kiállítás tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását.
Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
997/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta „A DOLGOK ÖRÖME - Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása” című
állandó kiállítás tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A DOLGOK ÖRÖME – Lesznai Anna (18851966) írói és festői pályafutása” című projekt megvalósítására az ALEART Kft.-vel installációépítés, múzeumi kiállítási szolgáltatás nyújtása és a megvalósításhoz szükséges beszerzések
lebonyolítása tárgyban 2012. december 14. napján kötött vállalkozási szerződéseket módosítja
annyiban, hogy a 2013. november 30.-ai teljesítési határidő nem a kiállítás megnyitására,
hanem annak előkészítésére vonatkozik.
Határidő: 2013. november 15. (módosító okiratok aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

41. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani Klapka utca 29. és Balassi Bálint út
66. szám alatt található ingatlanok értékesítéséhez szükséges energetikai
tanúsítványok megrendeléséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az út törvény előírja és meg kell csinálni.
Bagi Miklós bizottsági tag
Nem az eladás előtt kellett volna?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A szerződéshez kell csatolni. Azért szerettük volna most, hogy csak akkor készítsük el a
tanúsítványokat, ha biztos.
Kondek Zsolt képviselő
Nincs benne ablak.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
De akkor beminősíti egy rossz kategóriába.
Marján János bizottsági tag
Hatvanban nincsen senki, aki ilyet csinál?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A kolléga felmérte, hogy viszonylag gyorsan kell ezeket megcsinálni és kedvező áron. Beszélt
hatvaniakkal is, de nem vállalták.
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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 következő határozatot hozta:
998/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva az
önkormányzati tulajdonú hatvani Klapka utca 29. és Balassi Bálint út 66. szám alatt található
ingatlanok értékesítéséhez szükséges energetikai tanúsítványok elkészítésével Hargitai Jánost
(székhely: 3200 Gyöngyös, Széchenyi út 5.) bízza meg bruttó 44.232,-Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és
-gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. november 15.(szerződés megkötésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

42. napirendi pont
Előterjesztés a hulladékkezelő központ területének előkészítéséhez szükséges
talajvédelmi terv és erdészeti üzemtervi térkép módosítás megrendeléséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, feltette a kérdést van- e a
bizottsági tagoknak ellenvetése a határozati javaslatok egyben történő szavazásáról.
Papp István bizottsági elnök
Ellenvetés nem lévén az előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
999/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a
regionális hulladékkezelő központ létrehozása által érintett szántó művelési ágú ingatlanrészek
végleges más célú hasznosítása engedélyezési eljárás kérelmezéséhez szükséges talajvédelmi
terv elkészítésével a TALAJTERV Mérnöki Szolgáltató Kft.-t (székhely: 6503 Baja, Táltos u. 13.)
bízza meg bruttó 90.000,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és
-gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll.
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Határidő: 2013. november 15.(szerződés megkötésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

1000/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a
regionális hulladékkezelő központ létrehozása által érintett erdő művelési ágú ingatlanrész
végleges más célú hasznosítása engedélyezési eljárás kérelmezéséhez kapcsolódó erdészeti
üzemtervi térkép módosításához szükséges munkarészek elkészítésével Puskás Mihály egyéni
vállalkozó (székhely: 3261 Abasár, Dobó I. u. 26.) bízza meg bruttó 48.260,-Ft összegben, mint
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és
-gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. november 15.(szerződés megkötésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

43. napirendi pont
Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy
részének felhasználásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, feltette a kérdést van- e a
bizottsági tagoknak ellenvetése a határozati javaslatok egyben történő szavazásáról.
Papp István bizottsági elnök
Ellenvetés nem lévén az előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1001/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Hegyalja út 3653/2 hrsz.-ú telken
elhelyezkedő Szent Antal szobor restaurálási munkáinak I. ütemével a Nagy István József
restaurátor (székhely: 3000 Hatvan, Batthyány út 7.) bízza meg bruttó 237.000,- Ft összegben,
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati
rendeletben 2/a. mellékletben a városüzemeltetési feladatok között Szinyei András képviselő
kerete terhére 237.000,- Ft összegben biztosított.
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Határidő: 2013. november 18. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

1002/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Hegyalja út 3653/2 hrsz.-ú telken
elhelyezendő kerítésszakasz festéséhez szükséges anyag beszerzésével a Piktorfesték Kft.-t
(székhely: 3000 Hatvan, Batthyány út 7.) bízza meg bruttó 96.010,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati
rendeletben 2/a. mellékletben a városüzemeltetési feladatok között Szinyei András képviselő
kerete terhére 96.010,- Ft összegben biztosított.
Határidő: 2013. november 18. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

44. napirendi pont
Előterjesztés Köves Gábor Nándorné és Lestyán Balázs önkormányzati képviselők
képviselői kereteinek felhasználásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását.
Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1003/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Közterület-karbantartási tevékenység ellátására
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján a Hatvan, Dózsa téri parkoló környezetrendezési
munkáival bruttó 655.955,-Ft összegben, valamint a Hatvan, Pázsit u. 20-22-24. számú
társasház előtt lévő közterület környezetrendezési munkáival bruttó 616.839,-Ft összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Köves Gábor Nándorné
önkormányzati képviselői kerete terhére 259.257,- Ft összeg erejéig, Horváth Richárd
önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére 396.698,- Ft összeg erejéig és Lestyán
Balázs önkormányzati képviselői kerete terhére 616.839,- Ft összeg erejéig biztosított.
Határidő: 2013. november 11. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és
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45. napirendi pont
Előterjesztés Tarsoly Imre és Kondek Zsolt önkormányzati képviselők képviselői
kereteinek felhasználásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, feltette a kérdést van- e a
bizottsági tagoknak ellenvetése a határozati javaslatok egyben történő szavazásáról.
Papp István bizottsági elnök
Ellenvetés nem lévén az előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1004/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 1 db „Jászberényi I.” típusú, 1 db „Veron”
típusú szemétgyűjtő, 1 db „Pécsi” típusú és 1 db „Urban” típusú ülőpad beszerzésével és
leszállításával a Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg
bruttó 229.108,- Ft összegben, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Tarsoly Imre önkormányzati
képviselő képviselői kerete terhére 161.417,- Ft összeg erejéig, Kondek Zsolt önkormányzati
képviselő képviselői kerete terhére 67.691,- Ft összeg erejéig biztosított.
Határidő: 2013. november 11. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

1005/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú közterületekre
kihelyezendő 2 db szemétgyűjtő és 2 db ülőpad helyszínre történő szállításával és
telepítésével, Koroknai Építőipari és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.)
bízza meg bruttó 23.246,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Tarsoly Imre képviselői kerete
terhére 17.434,- Ft, Kondek Zsolt képviselői kerete terhére 5.812,- Ft biztosított.
Határidő: 2013. november 11. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

1006/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
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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 a Hatvan, Vas Gereben u. 10-14. szám előtti
közterületen 6 db 12/14 cm átmérőjű díszfa telepítési munkálataival bruttó 144.780,- Ft
összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Tarsoly Imre önkormányzati
képviselői kerete terhére 144.780,- Ft összeg erejéig biztosított.
Határidő: 2013. november 11. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

46. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal étkezőjének felújításával
kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Ebbe a pályázatba beépülve sikerül megcsinálni az étkezőt.
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
1 millió forintunk van rá, ami abba belefér, azt tudjuk megcsinálni az étkező részben.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1007/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
épületében az étkező helyiség felújításával a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan,
Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 989.999,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 kódszámú pályázati támogatásból biztosított.
Határidő: 2013. november 18. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

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

közterületeken

történő
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, feltette a kérdést van- e a
bizottsági tagoknak ellenvetése a határozati javaslatok egyben történő szavazásáról.
Papp István bizottsági elnök
Ellenvetés nem lévén az előterjesztés 6 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1008/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 4220/17 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Hatvan,
Horváth M. út 150. szám előtti közterületen álló 1 db csonkfa, valamint 1 db kettéhasadt
balesetveszélyes akácfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 2 db gömbjuhar vagy
gömbszivarfa növény beültetésével a Hatvan, Teleki úti közterületen kerüljenek pótlásra.
Határidő: 2013. november 11. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

1009/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 5235/22 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Hatvany
Irén u. 2/A. szám előtt (volt tiszti lakótelep) álló 5 db fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a
növények 5 db gömbjuhar vagy gömbszivarfa növény beültetésével a Hatvan, Teleki úti
közterületen kerüljenek pótlásra.
Határidő: 2013. november 11. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

1010/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 2738/10 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan,
Kastélykert u. 6. számú épület mögött található közterületi részen álló 3 db fa ifjításához.
Határidő: 2013. november 11. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

1011/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az
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önkormányzati tulajdonú hatvani 592 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Czóbel Béla u.
3. szám előtti közterületen álló 1 db balesetveszélyes fűzfa kivágásához, azzal a feltétellel,
hogy a növény 1 db gömbjuhar vagy gömbszivarfa növény beültetésével a Hatvan, Teleki úti
közterületen kerüljenek pótlásra.
Határidő: 2013. november 11. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

1012/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 5109/2 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvani Kodály
Zoltán Általános Iskola területén a szobor körül elhelyezkedő 9 db tuja kivágásához, azzal a
feltétellel, hogy a növények 9 db tuja beültetésével kerüljenek pótlásra.
Határidő: 2013. november 11. (kiértesítésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

1013/2013. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 3051 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Nagy Sándor
u. 10. számú épület mellett álló 2 db akácfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 2
db gömbjuhar vagy gömbszivarfa növény beültetésével a Hatvan, Teleki úti közterületen
kerüljenek pótlásra.
Határidő: 2013. november 11. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

Papp István bizottsági elnök
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 02 perckor befejezettnek nyilvánította.
K.m.f

LESTYÁN BALÁZS
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági tag

PAPP ISTVÁN
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnök

