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

Városfejlesztési Bizottsága 2014. április 23-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István bizottsági elnök 
Bagi Miklós bizottsági tag    
Lestyán Balázs  bizottsági tag  
Marján János   bizottsági tag  
   
Mikó János bizottsági tag igazoltan marad távol. 
 

     Kondek Zsolt           képviselő, állandó meghívott 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Szikszai Márta    jegyző 
dr. Veres András    ügyvéd 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella     műszaki és városfejlesztési irodavezető 
dr. Szabó Ildikó   hatósági irodavezető 
dr. Borbás Zsuzsanna    pályázati és településfejlesztési osztályvezető 
Nagyné Talabér Anikó   adó osztályvezető 
Vörös József    gondnoksági osztályvezető 
Gulyás Katalin     főkertész 
Pálosi Tamásné    humánpolitikai referens 
Tóthné Jakab Ágnes    belső ellenőr 
Szép Éva   belső ellenőr 
Gulyás Csaba    könyvvizsgáló 
Nagy Ferenc   Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati  
   Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető  
   igazgató 
Siraky-Nagy Péter   Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati  
   Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgató 
Szabó Ottó   Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.  
   vezérigazgató 
Smidné Vereb Julianna   Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezető igazgató 
Mravik Zsolt   Média-Hatvan Nonprofit közhasznú Kft. ügyvezető igazgató 
   
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság négy 
tagjának részvételével az ülés határozatképes. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy Lestyán 
Balázs bizottsági tag egyéb elfoglaltsága miatt korábban távozik az ülésről. 
 
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 
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jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Bagi Miklós  legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak 
a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Bagi Miklós  bizottsági tagot a jegyz őkönyv aláírójaként. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendek közül 31. 
pontot „Előterjesztés az óhatvani piac I. üteme, a könyvtár mögötti átjáró és az újhatvani piac 
engedélyezési terveinek megrendeléséről szóló döntés módosításáról” vegye le a bizottság az 
ülés 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 következ ő határozatot hozta: 
 
383/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2014. április 23-i nyílt ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013. II. 
féléves feladat-végrehajtásáról  

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli 

törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

3. Előterjesztés a közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

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

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. II. féléves feladat-végrehajtásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 
közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosításáról és a 
közhasznú nyilvántartásba történő felvételéről 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
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7. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

8. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Üzemeltető Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
9. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. számviteli törvény szerinti 

beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
10. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról 

és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
11. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. II. féléves feladat-

végrehajtásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
12. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti 

beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
13. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének 

módosításáról, és a közhasznú nyilvántartásba történő felvételéről 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
14. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet számviteli törvény szerinti 

beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről, adózás utáni eredményének 
felhasználásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

15. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 2013. évi zárszámadásáról. Beszámoló a Társulás 2013. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

16. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. évi támogatásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
17. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi éves belső ellenőrzési 

jelentéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
18. Előterjesztés pótkocsi vásárlásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
19. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének 

meghatározásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
20. Előterjesztés az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
21. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás  és a Társulás 

által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi 
zárszámadásáról. Beszámoló a Társulás 2013. évi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

22. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
  (HATÁROZAT-EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
23. Előterjesztés a vasútállomás féléves nagytakarításáról 

  (HATÁROZAT-EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
24. Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola áramváltójának kötelező 

cseréjéről 
  (HATÁROZAT-EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

25. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi adóztatási tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásához 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
26. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról. Beszámoló az 

önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről.  
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
27. Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével 

kapcsolatos beszámolóról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
28. Előterjesztés Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtandó támogatásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
29. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Hatvan Város 

Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
30. Előterjesztés közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

környezetrendezésével kapcsolatos döntésekről 
 (HATÁROZAT –EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
31. Előterjesztés a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet kórház épületének 

homlokzatfelújításával kapcsolatos döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
32. Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola (hatvani 5111/6 hrsz-ú) 

melletti parkoló tervezési munkájának megrendeléséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
33. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon keletkezett bontási törmelék 

feldolgozásával kapcsolatos döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
34. Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlan, Hatvan Nagygombos Majorral 

kapcsolatos döntésekről  
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 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
35. Előterjesztés a Magyar Szocialista Párt által bérelt irodával kapcsolatos döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
36. Előterjesztés az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos  

átalakítása, korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárásokkal összefüggésben meghozandó döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
37. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzéseire vonatkozó 

éves statisztikai összegezésről 
(HATÁROZAT –EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
38. Előterjesztés „Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális földprogram 

megvalósítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
(HATÁROZAT –EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
39. Előterjesztés „Nagyméretű műfüves labdarúgópálya létrehozása” tárgyú pályázathoz 

kapcsolódó döntésekről 
(HATÁROZAT –EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
40. Előterjesztés a „Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty 

Óvoda és Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárásokkal összefüggésben meghozandó döntésről 

(HATÁROZAT –EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

41. Előterjesztés a „Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty 
óvoda és Csicsergő óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről 

(HATÁROZAT –EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
42. Előterjesztés a „Csomagolási üveghulladék-hasznosító üzem környezeti 

hatásvizsgálata Hatvan és térségében” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
43. Előterjesztés a „Csomagolási fahulladékból biogázt előállító-hasznosító üzem 

tervezése Hatvan és térségében” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 
44. Előterjesztés Köves Gábor Nándorné, Kondek Zsolt és Papp István önkormányzati 

képviselők képviselői kereteinek egy részének felhasználásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 
45. Előterjesztés Papp István és Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselők 

képviselői kereteinek felhasználásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
46. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

47. Előterjesztés a Mikszáth téri öntözőrendszer villamos energia ellátásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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48. Előterjesztés tűzvédelmi feladatok ellátására vonatkozó döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
49. Előterjesztés érintésvédelmi, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
50. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáiról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
51. Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
52. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
   

Határid ő: 2014. április 23. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      
 
                                                   
1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. 2013. II. féléves 
feladat-végrehajtásáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Veres András ügyvéd 
Több előterjesztésnek is hasonló témája, tehát a 2013. II. féléves feladat-végrehajtásról szóló 
beszámoló illetve a következő előterjesztés a számviteli törvény szerinti beszámoló, 
közhasznúsági jelentések, adózás utáni eredmények felhasználásáról szóló döntések lesznek 
itt a cégekkel kapcsolatosan. 
A 2013. II. féléves feladat-végrehajtásáról szóló beszámoló a kizárólag önkormányzati tulajdonú 
cégekre vonatkozik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdése 
szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves 
költségvetési beszámolót kell készíteni. A beszámolót a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv 
hagyja jóvá.  
Tekintettel arra, hogy ezen cég is kizárólagos önkormányzati tulajdonban áll, gazdálkodása 
befolyásolja az önkormányzat gazdálkodását, költségvetését. 
Figyelemmel az SZMSZ vonatkozó szabályaira, minden évben szükséges a normál éves 
beszámolón túlmenően értékelni szövegesen a cég által végzett tevékenységet. Részben 
pénzügyileg fontos, részben pedig azért, mert a cégek által végzett közszolgáltatási 
feladatoknak az ellenőrzése és visszacsatolása is szükséges, hogy esetleg a jövőben ezeken 
változtatni, módosítani indokolt-e. 
A Zrt. és a valamennyi cég tekintetében is a felügyelő bizottsági ülést megtartották, értékelték a 
2013. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységről szóló beszámolót és felhatalmazták az 
elnököket, hogy ezen előterjesztést tárgyalja, illetve Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-
testülete, mint tulajdonosi jogokat gyakorló szerv részére a Gt. 35. §-a alapján jóváhagyás 
érdekében benyújtja. Valamennyi feladat-végrehajtási beszámoló előterjesztése hasonló 
tartalmú, kérdés, észrevétel esetén az egyes napirendi pontoknál megtehetik azt, mert a cégek 
képviselői is jelen vannak. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
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384/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013. II. féléves feladat-
végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013. 
második féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. számviteli 
törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jele ntésér ől és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról    
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Ez is egy összefüggő előterjesztés, a többi cég esetében is hasonló témában szükséges majd 
döntést hozni. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a cégek a 
működésükről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről az üzleti év zárását követően 
beszámolót kötelesek -  magyar nyelven - készíteni. Kötelező ezen beszámoló készítése 
minden évben, minden cégnek. Itt eltérően az eddigi évek gyakorlatától nem május hónapban 
hozzuk meg ezeket a döntéseket, tekintettel arra, hogy a tulajdonosi döntés meghozatalát 
követően a társaság könyvvezetését végző cégeknek még feladatuk van a beszámoló letétbe 
helyezését illetően, és nagyon rövid lenne a határidő a május 31-e betartásához. 
Ugyanakkor ezen cégek többsége nonprofit közhasznú szervezetként működik, ezért 
szükséges közhasznúsági mellékletet készíteni, ami kötelező tartalommal szintén közzétételre 
kerül. Minden cég tekintetében felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottság tárgyalta, 
véleményezte és a tulajdonos elé jóváhagyás érdekében előterjeszti a jelentését. Az 
előterjesztés mellékletét képezik a felügyelőbizottság jegyzőkönyvének határozatai. 
Látható minden egyes beszámolóban a jegyzett tőke, saját tőke mérleg szerinti eredményét, 
illetőleg az eszközök és források egyező mérleg főösszegének a sorait külön, kivéve a mérleg 
soraiból az egyszerű áttekinthetőség érdekében. Valamennyi cégnél könyvvizsgáló működik, a 
könyvvizsgálók auditot készítettek és záradékkal látják el a mérlegeket. Valamennyi 
könyvvizsgáló részt vett a felügyelőbizottsági ülésen, észrevételeket tudtak tenni és ez alapján 
írták meg a záradékukat. 
Speciális helyzetben vagyunk, mert a Zrt.-nél az alapítói jogokat gyakorló testület még 
decemberben elhatározta a cég átalakulását. Ez lesz az utolsó mérleg, amit Zrt. keretében 
fogunk elfogadni. A májusi rendes testületi ülésre fog majd bejönni az átalakulási 
vagyonmérleg, vagyonleltár és az új, már Kft.-ként létrejövő cégnek a társasági 
dokumentációja. Előzetes egyeztetések alapján a májusi testületi ülésen ez jóváhagyásra fog 
kerülni.  
A felügyelőbizottság már most tárgyalta a vagyonmérleg, vagyonleltár tervezeteket. Ezután 
tehát Kft.-ként fog majd működni, változott a feladatkör, szűkült és ezt a Kft. forma bőven el 
tudja látni a jövőben. 
Az előzetes tervek szerint normál Kft.-ként fog majd működni a Városgazdálkodás. 
A többi cégnél ugyanezen jogszabályhelyek alapján kell a tulajdonosnak a döntését meghozni, 
ott nem ismételném el. 
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Marján János bizottsági tag  
Átnéztem az összes cégnek a beszámolóját, eredmény kimutatását. Ez tűnik a legveszélyesebb 
területnek. Legalábbis a számok alapján. Két kérdést fogalmaztam meg, az egyik az a 
szokásos kórházas történet, hogy hol tart? 
A másik, hogy történt egy rendkívüli bevétel, amit nem találtam a számok között, csak az 
eredmény kimutatásban, és ettől fordult eredményessé ez a cég az elmúlt évben. Ez miből 
adódott? 
 
Szabó Ottó vezérigazgató 
Beszéltünk a NAV-val, felkerestem a NAV végrehajtási osztályát, mert ők gyakorlatilag egy 
kötelezettséget peresítettek és az I. fokú pernek a második tárgyalása alkalmával a bíró úgy 
látta fontosnak, hogy az OEP bevonásra kerüljön ebbe a perbe, mint alperes. Épp tegnap 
kaptam a NAV-tól egy határozatot, melyben 2014. december 31-ig meghosszabbítja ezt az 
eljárást, ameddig gyakorlatilag nem kéri tőlünk ezt a pénzt, hanem csak a normál 
kötelezettségeket kéri fizetni. Amiből én azt a következtetést vontam le, de erről nem kaptam 
még semmit, hogy be fogja vonni az OEP-et alperesként. 
A rendkívüli bevétel pedig abból adódik, hogy egyrészt értékcsökkenéseket kellett átpakolni 
egyik helyről a másikra. 
 
Marján János bizottsági tag  
Abból összejött a 18 millió? 
 
Szabó Ottó vezérigazgató 
Olyan, ami aktivált eszközök voltak és időarányos értékcsökkenést kellett elszámolni hozzá. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 4 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
385/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013. évre szóló éves beszámolóját 
jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 

386/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2. ) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013. 
december 31. napjára elkészített éves beszámolójának (mérleg) eszköz-forrás oldalának 638 
458 eFt-ban meghatározott egyező végösszegét tudomásul veszi. A 2013. december 31. 
napjára készített beszámoló mérleg szerinti eredményét 289 eFt összegben elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
387/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013. évre szóló közhasznú éves 
beszámolóját és közhasznú mellékeltét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés a közterület-karbantartási közszolgáltat ási szerz ődés módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
A Zrt. jogelődjével került megkötésre 2004. március 1-jével a parkfenntartási és közterület-
karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés. A szerződés 
módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra került, tekintettel arra, hogy a Kossuth tér 3. 
szám alatt automatikus működtetésű köztéri illemhelyet létesített az önkormányzat. Ezen 
illemhely működtetése a Zrt. további feladatát fogja majd képezni. 
A vonatkozó jogszabály értelmében a közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel 
bármikor módosítható. Módosításra és egységes szerkezetbe hozásra került, a vastagon 
szedett rész tartalmazza az új módosítást. 
Annyi kiegészítést szeretnék még tenni és a tegnapi jogi bizottsági ülésen is erről már volt szó, 
hogy adminisztratív okból benne meredt egyetlen egy olyan tevékenységi köre a Zrt.- nek, amit 
már nem végez. Ez a III/2/k pontban található, járdák, útfelületek javítása, kátyúzása. Tehát ez 
tevékenység már nem a Zrt. feladata. Ezt szeretném kérni, hogy módosítás keretében 
kikerüljön. 
 
dr.Szikszai Márta jegyz ő 
A jogi bizottság már megtette a módosító indítványt. 



 

 

245 
 

 

 
Papp István bizottsági elnök 
A Jogi és Ellenőrző bizottság által tett módosító indítvány elfogadását szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
388/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi, a Jogi és Ellenőrzési Bizottság által benyújtott módosító indítványt 
támogatólag elfogadja: 
 
„Az előterjesztés határozati javaslatának mellékletét képező közterület-karbantartási 
tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés “III. Az üzemeltetési feladat 
tartalma” fejezete 2. pontjának k) alpontja törlésre kerüljön, és az eredeti l) alpont számozása k) 
alpontra módosuljon.” 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés  
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
389/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződés 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 közszolgáltatási szerződést 2014. április 24. napjával a jelen 
határozat mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt módosító okirat szerint közös 
megegyezéssel módosítja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a szerződést módosító okiratot aláírja. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag távozott. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Megállapítja, hogy a bizottság 3 tagjának jelenlétével a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság továbbra is határozatképes. 
 
 
4. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. II. féléves  feladat-végrehajtásáról 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
390/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. II. féléves feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2013. második féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvén y szerinti beszámolójáról, 
közhasznúsági jelentésér ől és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Marján János bizottsági tag 
Ügyvezető úrral beszéltünk már erről. Tegnap átnéztem a mérleget a tavalyi évre és mínusz 4 
millió forintos eredmény összejött, és arról beszéltünk, hogy ez majd valahogy kigömbölyödik, 
mert ebben az évben ez tovább fokozódhat, ha nincsen bérleti díj meg ilyesmi. 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
De lesz bérleti díj. Előkészítés alatt áll a szerződéskötés a Természettudományi Múzeummal, 
gyakorlatilag a minisztérium jóváhagyására várunk és az Üzemeltető Kft. is és a 
Természettudományi Múzeum is bérleti díjat fog fizetni, valamint természetesen a közüzemi 
díjakat meg fogják téríteni a Beruházó Kft.-nek. 
Most ez a 4 milliós veszteség ez gyakorlatilag az értékcsökkenésből adódik. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
391/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről 
és adózás utáni eredményének felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évre szóló 
egyszerűsített éves beszámolóját jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
392/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről 
és adózás utáni eredményének felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. § (3) bekezdése értelmében a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
2013. évre szóló közhasznú éves beszámolóját és közhasznú jelentését jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
393/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről 
és adózás utáni eredményének felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
megállapítja, hogy a társaság -4 084 e Ft mérleg szerinti eredménye alapján döntést nem kell 
hoznia a 2013. évi adózás utáni eredmény felhasználása tárgyában. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
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6. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerz ődésének módosításáról és a 
közhasznú nyilvántartásba történ ő felvételér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
2014. március 15-e óta új Polgári Törvénykönyv van hatályban, a 2013. évi V. törvény. Ezen 
törvény előírja, hogy a nyilvántartásba már bejegyzett, illetve a bejegyzés alatt álló jogi 
személyek a Ptk. hatálybalépését követően az első létesítő okirat módosításakor kötelesek 
áttérni a megváltozott szabályokra. 2014. március 15-étől már nem létezik a korábban 
egyedülállóan a Ptk. elődjeként használt társasági törvény, ezért minden egyes cégnél, amikor 
sorra kerül, áttérünk a létesítő okirat módosításra, az új Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
szerint. 
Emellett szükséges figyelemmel lennünk az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,a civil 
szervezetek támogatásáról szóló törvény rendelkezéseire, mely szerint 2014. május 31-ig kell 
kérni a már bejegyzett cégeknek az ismételt minősítésüket a bíróságon. Ez azt jelenti, hogy a 
jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és okirati feltételeket gazolva kell kérni, hogy 
továbbra is megmaradhasson a közhasznú jogállás. Ez valamennyi nonprofit közhasznú 
szervezetre vonatkozik, tehát az önkormányzat tulajdonában álló cégekre, illetve alapítványra 
és egyesületekre is. 
Az okiraton vastagítva láthatóak azok a kiegészítések, módosítások, amik az új jogszabály 
értelmében átvezetésre kerültek és az elfogadást követően az az okirat lesz a Vadászati 
Múzeum Beruházó Kft.-nek az alapokirata. Az összes többi cégnél is majd ezeket a 
változásokat át kell vezetni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
394/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosításáról és a közhasznú 
nyilvántartásba történő felvételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-

medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-
09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) 
bekezdésére, valamint 18. § (1)-(2) bekezdésére való tekintettel elhatározza a társaságnak 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban történő 
továbbműködését és ennek megfelelően módosítja az Alapító Okirat rendelkezéseit. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-

medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-
09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
kéri az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a 
társaság közhasznú nyilvántartásba történő felvételét, és felhatalmazza a társaság 
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ügyvezetőjét, hogy a társaság közhasznú nyilvántartásba vétele iránt terjesszen elő 
kérelmet az Egri Törvényszék előtt. 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-

medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-
09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a 
cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok 
aláírására. 

 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezet őjének jutalmazásáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Kimennék, amíg a bizottság ezt a döntést meghozza. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nem szükséges. 
Elmondhatjuk, hogy igazgató úr mindent megtett, hogy határidőre elkészüljön, tehát ez a 
jutalom megérdemelt. Ez a szép kastély időben átadásra került, és – ahogy hallottam – 
hétvégén nagy volt a látogatottság is. Nagyon szép, mindenki örül neki és a városnak fontos 
része lett. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
395/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Nagy 
Ferenc ügyvezetőt bruttó 2.000.000,-Ft, azaz Kettőmillió jutalomban részesíti a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozása – a hatvani Grassalkovich-
kastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása című projekt megvalósítása érdekében 
kifejtett kimagasló tevékenységéért.  
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Szeretném megköszönni ennek a bizottságnak is, hogy gondoltak rám, köszönöm szépen. 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Üzemeltet ő Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról és  adózás utáni 
eredményének felhasználásáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
396/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 
Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 4. §-a értelmében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Üzemeltető Kft. 2013. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő 
mellékletét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
397/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 
Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 0 eFt mérleg 
szerinti eredményét elfogadja, és megállapítja, hogy a társaság 0 eFt mérleg szerinti 
eredménye alapján döntést nem kell hoznia a 2013. évi adózás utáni eredmény felhasználása 
tárgyában. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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9. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. szá mviteli törvény szerinti 
beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasz nálásáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Észrevételem lenne. Ennek a Kft.-nek vagyok felügyelőbizottsági tagja. Alaposan átnéztük, 
végiggondoltuk. Egy anomáliát véltünk felfedezni. Ezt a támogatjuk a Kft.-ét és nem üzleti 
alapon végzi a tevékenységet a többi cégnek. Azt mondták nekünk ezen az felügyelőbizottsági 
ülésen a tulajdonos részéről, hogy ezen gondolkodnak és majd a közeljövőben kicsit másként 
gondolják, csak egyelőre olyan fizetési morál a többi céggel kapcsolatban, hogy jobbnak 
találják, hogyha támogatásként van ez a Kft. még pénzügyileg rendbe téve. Teljesen 
maradéktalanul nem ért egyet az FB ezzel a dologgal, de tudomásul vettük és elfogadásra 
javasoljuk ezt a beszámolót. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 3 
tagja egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, 
ezért az előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
398/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 
(cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2013. évre szóló éves beszámolóját és kiegészítő 
mellékletét 29.965 e Ft eszköz-forrás egyező végösszegével jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
399/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 
(cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság 39 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja és a mérleg 
szerinti eredményt az eredménytartalékba helyezi. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
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Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. számviteli  törvény szerinti beszámolójáról 
és adózás utáni eredményének felhasználásáról   
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Annyit elmondhatunk, hogy az étel minősége javult. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Mennyisége csökkent. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nem minden esetben. 
 
Marján János bizottsági tag 
Még a tavalyi éves beszámolót fogadjuk el, ahol igazából még semmi nem történt. Az idei évet 
pedig meglátjuk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
400/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás 
utáni eredményének felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a 
Hatvani Közétkeztetési Kft. 2013. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő 
mellékletét 4 982 e Ft eszköz-forrás egyező végösszegével jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
401/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás 
utáni eredményének felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. 
(cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság – 552 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja, és megállapítja, hogy a 
társaság -552 eFt mérleg szerinti eredménye alapján döntést nem kell hoznia a 2013. évi 
adózás utáni eredmény felhasználása tárgyában. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 

 
11. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. II. féléves feladat-
végrehajtásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Amit én el tudok mondani a Média-Hatvan Kft-ről, hogy szerteágazó a tevékenységi köre, a 
műsorszolgáltatás is jó. Sokan nézik, akinek van kábeltévéje, és sokan informálódnak is belőle. 
A rendezvények színvonala is nagyon jó, nagy a látogatottságuk. Mindenképpen pozitív a Kft. 
tevékenysége. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Csak dicsérettel tudom illetni a Média-Hatvant, mert olyan dolgokat valósítottak meg, ami már 
egy profibb működést jelent. Ellentétben a 4 évvel ezelőtti, apróhirdetési színvonalú 
működéssel.  
Ajánlom figyelmébe annak, akinek esetleg olyan kábeltévés előfizetése van, hogy műholdas 
televízió, a Média- Hatvan honlapjáról élő egyenes adásban lehet nézni a műsort. A világ 
bármely részéről elérhető. 
Amit még esetleg, ha lehetne, hogy a rögzített adásokat nagyobb méretben fel lehetne tölteni 
az internetre, nem csak 3 percesben. Annak örülnék, ha szinte minden műsor visszanézhető 
lenne teljes egészében. Tudom, hogy ez tárhely függő. 
 
Mravik Zsolt ügyvezet ő igazgató 
Igen, ez így van. Részint tárhely függő, részint pedig a mögötte álló motorok állapotának 
köszönhetően viszonylag nehézkes a videó kezelése. Ezért egyelőre nem erőlködtünk azon, 
hogy nagyobb felbontásban tudjuk elérhetővé tenni.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
402/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. II. féléves feladat-végrehajtásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. második féléves 
feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 
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Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentésér ől és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János 
Emlékszik, aki régebb óta itt van velünk, hogy ezzel a Kft.-vel mindig gondjaink voltak év végén, 
amikor beszámoló készítés ideje volt. Meglepődve látom, hogy ezt az évet is sikerült pozitívra 
kihozni, és már az előző év is az volt. Ezek a fejlesztések. Amik még hiányoznak, erre majd kell 
pénz, de én örülök neki, hogy nem kell foglalkoznunk legalább ezzel a céggel. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
403/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Média-
Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és 
kiegészítő mellékletét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 

404/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (cg.száma:10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és 
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egyszemélyes tulajdonosa az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében 
a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évre szóló közhasznúsági mellékletét 
jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 

405/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság 1.766 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja és a 
mérleg szerinti eredményt az eredmény tartalékba helyezi. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerz ődésének 
módosításáról, és a közhasznú nyilvántartásba törté nő felvételér ől  
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ahogy ügyvéd úr mondta, ezt is az új Polgári törvénykönyv szerint kell átvezetni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
406/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének 
módosításáról, és a közhasznú nyilvántartásba történő felvételéről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit 

Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója 
és egyszemélyes tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi 
CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdésére, valamint 18. § (1)-(2) bekezdésére való tekintettel 
elhatározza a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel 
összhangban történő továbbműködését és ennek megfelelően módosítja az Alapító Okirat 
rendelkezéseit. 
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2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit 

Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója 
és egyszemélyes tulajdonosa kéri az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően a Társaság közhasznú nyilvántartásba történő felvételét, és 
felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság közhasznú nyilvántartásba vétele 
iránt terjesszen elő kérelmet az Egri Törvényszék elé. 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit 

Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója 
és egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító 
okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot 
módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez 
szükséges egyéb okiratok aláírására. 

 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 

14. napirendi pont 
Előterjesztés  a Hatvani Szociális Szövetkezet számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentésér ől, adózás utáni eredményének 
felhasználásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta az előterjesztés 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
407/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 
közhasznúsági jelentéséről, adózás utáni eredményének felhasználásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza 
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén 
részt vegyen és azon Hatvan Város Önkormányzatát képviselje. 
 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza 
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén 
igennel szavazzon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a táraság 
2013. évre szóló éves beszámolójának elfogadása tárgyában. 
 

3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza 
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén 
igennel szavazzon a Szövetkezet 224 eFt mérleg szerinti eredménye elfogadásának a 
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tárgyában azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt a Szövetkezet közgyűlése a 
tartalékba helyezze. 

 
Határid ő: 2014. május 24.  
Felelős:  Szinyei András alpolgármester 
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdh ulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 2013. évi zárszámadásáról. Bes zámoló a Társulás 2013. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítésér ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
408/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2013. évi zárszámadásáról és a Társulás 2013. évi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 
mellékletét képező, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2013. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket 
részletezik: 
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét   6.589 e Ft-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét  5.939 e Ft-ban állapítja meg. 
Egyenleg: 650 e Ft 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  a társulás elnöke  
 
409/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2013. évi zárszámadásáról és a Társulás 2013. évi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2013. évi zárszámadási 
javaslatát, annak mellékleteit, melyet az alábbi tételeket részletezik: 
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Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
pénzmaradványa: 650 eFt, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:  

• helyi adók, egyéb vám, illeték, adójellegű kiadások: 100 e Ft 
• vásárolt termékek, és szolgáltatások: 550 e Ft. 

 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  a társulás elnöke  
 
410/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2013. évi zárszámadásáról és a Társulás 2013. évi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás vagyonmérlegét 6393 eFt főösszeggel 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  a társulás elnöke  
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján tör ténő 2014. évi támogatásáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 5 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
411/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. évi támogatásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani 5. Sz. Általános Iskolával (székhely: 3000 
Hatvan, Szabadság út 13.), melyben 2014. évre 164.730,- Ft, azaz Egyszázhatvannégyezer-
hétszázharminc forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás 
határozott időre, 2014. május 1-jétől 2014. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
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Határid ő: 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
412/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. évi támogatásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskolával 
(székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.), melyben 2014. évre 236.550,- Ft, azaz 
Kettőszázharminchatezer-ötszázötven forint támogatást nyújt az iskolai diáksport 
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2014. május 1-jétől 2014. december 31-ig 
kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
413/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. évi támogatásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolával 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.), melyben 2014. évre 245.670,- Ft, azaz 
Kettőszáznegyvenötezer-hatszázhetven forint támogatást nyújt az iskolai diáksport 
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2014. május 1-jétől 2014. december 31-ig 
kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” 
költséghelyen  rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
414/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. évi támogatásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Szent István Általános Iskolával (székhely: 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.), melyben 2014. évre 206.340,- Ft, azaz Kétszázhatezer-
háromszáznegyven forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A 
megállapodás határozott időre, 2014. május 1-jétől 2014. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
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Határid ő: 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
415/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. évi támogatásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolával (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.), melyben 2014. évre 
284.430,- Ft, azaz Kettőszáznyolcvannégyezer-négyszázharminc forint támogatást nyújt az 
iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2014. május 1-jétől 2014. 
december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi éve s bels ő ellenőrzési 
jelentésér ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Nagyon jó munkát végeztek a belső ellenőrök. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
416/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által a 2013. évi belső 
ellenőrzések végrehajtásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést 
elfogadja. 

Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés pótkocsi vásárlásról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
417/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a pótkocsi vásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 db egytengelyes pótkocsi beszerzésével  
az IG + Jm Kft.-t (székhely: 9083 Nyúl, Incső u. 11/a.) bízza meg bruttó 1.029.970,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. május 10. (beszerzésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés a  Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkereténe k 
meghatározásáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Az önkormányzati hivatal a hatásköröknek a törvényi rendelkezések alapján való 
átcsoportosításából, áttételéből kifolyólag rendkívüli módon változott. Legnagyobb változások 
azok voltak, amikor a KLIK által fenntartott intézményeknek a működtetését az önkormányzat 
átvállalta. A kifelezetten a nem köznevelési feladatokat ellátó alkalmazottak az önkormányzat 
állományába kerültek. Másrészt jelentős feladatbővüléssel is szembesültünk, mert a közterület-
felügyeleti osztály, most már önkormányzati rendészeti szerv az új jogszabályok kapcsán, 
létrejött és szintén többlet létszámmal működik. Illetve a beruházások folyamatosan 
megvalósulnak, és ezáltal az önkormányzatnak a feladatellátásába kerülnek a fenntartással 
kapcsolatos feladatok. Ezek egyrészt pályázati kötelezettség, tehát az önkormányzat a 
fenntartási időn belül vállalja, hogy bizonyos létszámkeretet bővít, annak a pályázatnak a 
fenntartása érdekében. Másrészt a még folyamatban lévő beruházások elsősorban a műszaki 
irodán igényelnek még létszámtöbbletet. A műszaki irodán mindig is kevesen voltak, most talán 
már ezzel a létszámmal helyén lesz az iroda. 
Nem tartozik szorosan az előterjesztéshez, de szeretném elmondani, hogy rendkívül nehéz jó 
minőségű, kvalifikált embert találni erre a területre, hiszen a műszaki végzettségű emberek a 
gazdasági szférában sokkal jobb feltételekkel tudnak elhelyezkedni, mint itt a közszférában, 
úgyhogy elég nagy az emberek mozgása, váltakozása ezen az irodán. 
Jelen előterjesztés alapján kérnénk szépen a létszámkeretnek a határozati javaslatban foglalt 
meghatározását. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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418/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének meghatározásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2014. május 1. napjától 131 fő 
köztisztviselői, ügykezelői és munkavállaló tevékenységet ellátó álláshellyel, 57 fő 
közalkalmazotti álláshellyel, 2 fő önkormányzati főtanácsadói álláshellyel és 10 fő rehabilitált 
munkavállalói álláshellyel, összesen 200 fő álláshellyel hagyja jóvá. 
Az 5 fő műszaki ügyintéző munkabérének és járulékainak fedezete a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésében rendelkezésre áll. A 2 fő rehabilitált 
munkavállaló munkabére és annak járulékai TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-001 pályázat keretében, 
az 1 fő pénzügyi ügyintéző a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal és a községi 
önkormányzatok befizetéseiből kerül finanszírozásra. 
 
Határid ő: 2014. május 1. 
Felelős:  Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője  
 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati piacok m űködésér ől szóló 37/2007. (IX. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezet ő 
Szabó Ottó igazgató úr keresett meg ezzel a rendeletmódosítással kapcsolatban. Felmerült a 
lakosság részéről egy használtcikk piacnak a létrehozása, amelyre a legalkalmasabb terület a 
hivatal mögötti rész lenne, melyet mindenki úgy ismer, hogy a régi lengyel piac. Ez a Kossuth 
Lajos utcának a része, ezért Kossuth Lajos utcai piacként kerülne a köztudatba ez a piac. 
Péntekenként használtcikk piacként, szombaton pedig vegyes iparcikk piacként működne.  
 
Szabó Ottó igazgató 
Szeretnék egy kis kiegészítést tenni és szeretném, ha a Tisztelt Bizottságmódosító indítvánnyal 
élne. Ildikóval valóban átbeszéltük és közben a piacvezetővel tovább beszéltük ezt. Azt 
szeretnénk, hogy véglegesen úgy kerüljön be, hogy pénteken és szombaton vegyes piac és 
alkalmanként a pénteki napon lenne használtcikk piac.  
A gyakorlat azt mutatja, hogy a szombati piaci napok teljesen megszűntek kinn a vásártéren, 
ami azt jelenti, hogy annyira kevés az árus is már, a vasárnapi piac viszont nagyon nagy. 
Ellenben idebent pénteki, szombati napokon főleg ilyen palántaszezon idején a zöldség, 
gyümölcs piac nagyon nagy. Szeretnénk elősegíteni azáltal az árbevételünknek a növekedését, 
hogy kihasználva ezt a nagy piacot itt pénteken, szombaton, lehetőséget adnánk azoknak a 
hatvani és környékbeli lakosoknak, akik egyébként nem tudnak kimenni a Csányi útra, mert 
vagy a mozgáskorlátozottságuk, vagy a járművel való szabadságuk nem teszi lehetővé, hogy 
kimenjenek. Viszont szeretnének viszonylag kedvező áron vásárolni akár műszaki árut, akár 
műanyag árut, ruhaneműt, bármit, ami egyébként vasárnaponként kint van.  
Mindenképpen egy olyan piacot szeretnénk, ahol nem bárki odaáll és elkezdi árulni a 
portékáját, hanem meghívásos piac lenne, tehát akik egyébként kinn árulnak a Csányi úti 
vásártéren és normális a portékájuk. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Én már tegnap hallottam ezt az újfajta verziót, akár a bizottság is meghozhatja most ezt a 
módosító indítványt és akkor a testület elé már így fog kerülni. 
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Marján János bizottsági tag 
Ez nem igényel majd fejlesztést? Mert az a rész elég érdekesen néz ki. 
 
Szabó Ottó igazgató 
Ketté szeretnénk osztani azt a területet. Maradt annyi betonoszlopunk még tavalyról, hogy a 
kettéválasztást illetve a bekerítést meg tudjuk oldani viszonylag alacsony költségek mellett saját 
kivitelezésben. 
Nagyjából egy 200 ezer forint az, ami most bekerülési költség, ezt saját költségvetésből meg 
tudjuk csinálni. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez a mostani parkoló. 
 
Szabó Ottó igazgató 
Igen. Ezt a kotró-rakodó géppel megegyengetjük, ahol kell, megtöltjük, bekerítjük. Pétertől 
fogok tudni vásárolni, mert maradt ki, drótháló, azzal bekerítjük és megnyitjuk. Olyan piac lesz, 
hogy nem lesz árusító pult, mindenki hozza a saját felszerelését, és amikor végzett akkor 
elmegy, és mi kitakarítunk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az utcafronti részen is be lesz kerítve. 
 
Szabó Ottó igazgató 
Így van. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Rodek Antal bácsi mondta tegnap, hogy azért a városrendezési tervünkben más elképzelések 
vannak ezzel a területtel. Tehát ebben a vonatkozásban ez ideiglenes jellegű. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, az módosító 
indítványt szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
419/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és Elnök úr javaslatára az alábbi  
 

módosító indítványt 
teszi: 
 
Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet 4. §-ában a 10/A. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lépjen: 
“(1) A Kossuth Lajos utcai piac – jellegét tekintve – heti piac. Péntekenként és szombatonként 
meghívásos jelleggel vegyes árucikk piacként és alkalmanként használt cikk piacként üzemel.” 
 
Papp István bizottsági elnök 
A rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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420/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet – a módosító 

indítvány figyelembevételével - elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségüg yi Társulás és a Társulás által 
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügy i Szolgálat 2013. évi 
zárszámadásáról. Beszámoló a Társulás 2013. évi gaz dálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítésér ől  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
421/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által 
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi zárszámadásáról és a 
Társulás 2013. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 
2.a. és 3.a mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. évi 
zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 
 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét         238.332 e Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét   238.320 e Ft-ban 
állapítja meg. 

 
A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában a 2.a. és 3.a, mellékletben 
találhatóak. 
Egyenleg: 12 e Ft 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Társulás társulási tanács tagját, hogy a társulási tanács ülésén a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. évi zárszámadási javaslatát elfogadja.  
 
Határid ő: 2014. április 28. 
Felelős:  Hatvan város  polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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422/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által 
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi zárszámadásáról és a 
Társulás 2013. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 2.b 
és 3.b. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi zárszámadási javaslatát, annak 
mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 

 
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét            278.586 e Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 278.369 e Ft-ban 
állapítja meg. 

 
Egyenleg: 556 e Ft. 
A bevételek és kiadások megbontása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
vonatkozásában a 4.a és 4.b. mellékletben találhatóak. 
 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat tényleges létszámát az 5. melléklet 
alapján elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Társulás társulási tanács tagját, hogy a társulási tanács ülésén a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat   2013. évi zárszámadási javaslatát elfogadja.  
 
Határid ő: 2014. április 28. 
Felelős:  Hatvan város  polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
 
423/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által 
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi zárszámadásáról és a 
Társulás 2013. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és az általa fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2013. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi 
tételeket részletezik: 
 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás pénzmaradványa: 12 e Ft, mely az 
alábbiakban kerül felhasználásra:  
 dologi kiadás: 12 e Ft 
 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa: 556 e Ft, mely az 
alábbiakban kerül felhasználásra:       
 személyi jellegű:    94 e Ft 
 munkaadót terhelő:  211 e Ft 
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dologi kiadás:  251 e Ft 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Társulás társulási tanács tagját, hogy a társulási tanács ülésén a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. évi zárszámadási javaslatát a pénzmaradvány 
felhasználására vonatkozóan elfogadja.  
 
Határid ő: 2014. április 28. 
Felelős:  Hatan város  polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
424/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által 
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi zárszámadásáról és a 
Társulás 2013. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás vagyonmérlegét 820 e Ft főösszeggel elfogadja. 
 
A Társulás vagyonmérlegét a 6. melléklet tartalmazza. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Társulás társulási tanács tagját, hogy a társulási tanács ülésén a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás vagyonmérlegét elfogadja.  
 
Határid ő: 2014. április 28. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
22. napirendi pont 

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

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, határozati javaslatát 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
425/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról  

szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 
 

Bene Anna Réka, Guba Natália Éva, Ország Gerg ő Ádám, Tóth Zselyke, Sz űcs Achilles 
Donát, Kolesza Ádám Gábor, Szandányi Brigitta, Cser  Luca Hanna, Horti Benett, Tóth 
Franciska, Nagy Antal  gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban 
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 
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2.  A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 440.000,- Ft – azaz Négyszáz-
negyvenezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 
7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő 
„babakötvény” előirányzat terhére. 

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

 
 

23. napirendi pont 
Előterjesztés a vasútállomás féléves nagytakarításáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Van erre egy szerződésünk. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
426/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti, és működési szabályzatáról szóló 35/2010 (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Vasútállomás nagytakarítási feladatának 
elvégzésével a Gold Clean Duó Kft-t (székhely: 1087 Budapest, Kerepesi u. 1-5. VII. ép. 1/27.) 
bízza meg 504.630,- 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. 
 
Határid ő: 2014. április 30. (megrendelésre)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola áramváltójának kötelez ő 
cseréjér ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte a bizottság tagjait, 
hogy szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
427/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 
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127/1991.(X.9.) Korm. rendelet előírásai szerinti kötelező áramváltó csere munkálataival a 
Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. u. 8.) épületében Kovács Zoltán 
egyéni vállokozót (székhely: 3000 Hatvan Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 143.510 Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.14.) önkormányzati 
rendeletben a Gondnoksági feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. április 30. (a vállalkozói szerződés aláírására)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi adóztatási tev ékenységér ől szóló beszámoló 
elfogadásához 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az előterjesztés szorosan kapcsolódik a következő témához, amelyet majd a bizottság tárgyalni 
fog, tehát az önkormányzat 2013. évi zárszámadásához. 
Elég nagy horderejű a helyi adók szerepe az önkormányzat bevételei között. Látható, hogy az 
eredeti előirányzathoz képest túlteljesítés mutatkozik ezen a téren. Adódik ez egyrészt abból is, 
hogy az adósosztály nagyon jól dolgozott, amelyért köszönetet is szeretnék mondani az új 
osztályvezető asszonynak és munkatársainak. Tavaly Hegymeginé Évike nyugdíjba ment és 
Nagyné Talabér Anikó került osztályvezetőként a helyére. Úgy érzem, hogy zökkenőmentesen 
sikerült a feladatot átvennie. 
Másrészt pedig, hogy az eredeti előirányzatba a helyi adóval kapcsolatban mennyit tervezzünk 
azt mindig nagyon nehéz eldönteni, hiszen mindig csak a meglévő adatokra tudunk 
támaszkodni, és nyáron még úgy látszott, hogy év végéig nem fog ez a bevétel teljesülni, amit 
mi előirányoztunk. Épp ezért adtuk be az ÖNHIKI pályázatot is, amit meg nyertünk.  
Év végére ez úgy módosult, hogy voltak nagyvállalatok, amelyektől nagyobb adófeltöltés jött, 
mint amire mi számítottunk, ezért az adóbevételünket jóval túlteljesítettük, mint ahogy az 
eredeti előirányzatban szerepelt. Az önkormányzatnak azok a feladatai, amit a II. félévben 
fejlesztési feladatként megcélzott, azok tudtak teljesülni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mi is köszönjük az adóosztály munkáját. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
428/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Jegyző asszony előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontjára történő hivatkozással 
az önkormányzat 2013. évi helyi adózási tevékenységéről szóló beszámolót – jelen határozat 
mellékletét képező tartalommal – elfogadja. 
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26. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáró l. Beszámoló az 
önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról és annak pén zügyi teljesítésér ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Egy pár szóval folytatnám az előzőeket. Az 1. számú mellékletben látható, hogy 2013. évben az 
összes bevételi előirányzatunk 85 %-ban, a kiadási előirányzatunk pedig 75 %-ban teljesült. Itt 
elmondható, hogy egyrészt helyi adó többletbevételből, ami befolyt az önkormányzat 
számlájára, másrészt pedig plusz állami támogatások igénybevételével olyan fejlesztéseket is 
tudtunk év közben teljesíteni, amit az eredeti előirányzatunkban még nem szerepeltettünk. 
Az intézmények működése zavartalan volt, likviditási gond nem volt. Fejlesztések területén 
pedig amit előirányoztunk, ott a beruházások áthúzódása miatt, tehát a 2014-re áthúzódott több 
beruházás, elmondható, hogy pénzmaradványba tudtuk betervezni, mert megmaradt 
pénzmaradványba az a fedezet, amit 2014-re kötelezettségbe áthoztunk az önkormányzatnál 
fejlesztési kiadásokra. 
Lemaradás a bevételi oldalon, annak köszönhető főleg, hogy a beruházások áthúzódtak és nem 
tudtuk leigényelni az EU-s támogatásokat, mert csak teljesítést követően lehetséges. 
Nagy horderejű volt tavaly az adósságkonszolidáció. 2012. december 31-én még ami 
adóssággal rendelkezett az önkormányzat, azt 2013. június 28-án egyrészt 50 %-ban átvállalta 
az állam. December 31-én fennálló tartozásunkat pedig 2014. február 28-ával átvállalta az 
állam, ezért jelenleg nincs hitelállománya az önkormányzatnak. Tehát ami évvégén még 
fennmaradt a mérlegben fejlesztési és működési hitel, az 2014-ben adósságkonszolidáció 
keretében kifizetésre került. 
 
Gulyás Csaba könyvvizsgáló 
A könyvvizsgálat után hitelesített záradékot adtunk a bizottság előtt lévő beszámolóra. 
Mindazokon túl, amit irodavezető asszony elmondott én annyit tennék hozzá, hogy a 
hitelátvállalás kapcsán számvitelileg saját tőke növekedést eredményez az önkormányzatnak, 
ami látható a beszámolóban. 16 és fél milliárdról nagyjából 18 és fél milliárdra nőtt a saját 
tőkéje. Ennek egyik oka volt a hitelátvállalás, ami egy rendező tétellel saját tőkébe került át a 
beszámolóban, illetve volt olyan vagyon átvétel a Beruházó társaságtól, ami gyakorlatilag 
térítésmentes átvétel volt és bevételt jelentett a könyvekbe. Ez nyilván a befektetett eszközök 
oldalán növelte az eszközök értékét és szintén a saját tőke növekedését okozta. 
A kötelezettségek közül, ahogy említésre került, ami december 31-én hitelként került 
kimutatásra azok február 28-al eltűntek. Ezen túl olyan kötelezettségek vannak a 
beszámolóban, amelyek pályázathoz is tartozó szállítói kifizetések, amik igazából nem az 
önkormányzat rendes költségvetéséből kerülnek majd finanszírozásra, hanem egy közvetlen 
szállítói finanszírozással kerülnek a támogató szervezetek által kifizetésre. Ez nagyjából 450 
millió forint, ami nem ebből a költségvetésből lesz kifizetve 2014-ben. 
Ezekkel a kiegészítésekkel, szóbeli észrevételekkel elfogadásra javasoljuk a beszámolót. 
 
Marján János bizottsági tag 
Irodavezető asszony közben elmondta, amit kérdezni szerettem volna, az adósságátvállalást. 
Az ÖNHIKI-s pályázat, ami szeptember 30-ig el lett számolva, ezzel nem lesz semmi gond 
később? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az ÖNHIKI pályázat elszámolásra került, számlákat kellett hozzátenni. Tudtunk adni számlát, 
befogadásra került. Utólagosan – elvileg - még egy évig ellenőrizhetik, de az elszámolást a 
Kincstár befogadta. Reméljük minden rendben lesz. 
Amikor az ÖNHIKI pályázatot beadtuk, az adóbevétel kieséssel számoltunk az akkori 
információk alapján. Kijött januárban egy tájékoztató, hogy hogyan kell elszámolni a 
támogatással. A kiadási számlákat tudtuk produkálni, tehát most a 210 millió elszámolása 
befogadásra került. 
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Tehát az adóbevételt nem minősítették, hanem annyi kiadást kellett produkálni, amennyi 
ÖNHIKI-t kaptunk.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, további hozzászólás nem volt, az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
429/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, az önkormányzat 2013. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

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

Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés rendelettervezetét szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
430/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, az önkormányzat 2013. évi 

gazdálkodásának és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést és a mellékelt 2013. évi 

zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 

 

27. napirendi pont 
Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobi l műjégpálya üzemeltetésével 
kapcsolatos beszámolóról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. 
A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
431/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével 
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kapcsolatos beszámolóról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil 
műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót elfogadja jelen határozat melléklete 
szerint. 

Határid ő: 2014. április 24. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási é s Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtandó támogatá sáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
432/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. részére nyújtandó támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. részére a közszolgáltatás 
működőképességének fenntartása érdekében pályázati támogatás előlegeként 30 millió forint 
összeget biztosít akként, hogy a társaság által megadott bankszámlára 2014. április  28. 
napjáig 10.000.000,-Ft-ot, 2014. május 28. napjáig 10.000.000,-Ft-ot, míg 2014. június 26. 
napjáig 10.000.000,-Ft-ot utal át. 
Az előleg nyújtására a pénzügyi forrás Hatvan város költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendeletben a folyószámla-hitelkeret terhére biztosított.  
 
Határid ő: 2014. április 24. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
29. napirendi pont 

Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  és Hatvan Város 
Önkormányzata közötti együttm űködési megállapodás módosításáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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433/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Hatvan Város Önkormányzata 
közötti együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
(székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.; adóigazgatási azonosítási száma: 15799658-1-
41; ÁHT azonosítója: 335262) a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
működtetésének gyakorlati megvalósítására megkötött együttműködési megállapodást 
módosítja a Kollégium működtetésével kapcsolatos kötelezettségek fizetésére vonatkozóan. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az erről szóló és a határozat 
mellékletét képező együttműködési megállapodást módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2014. április 28.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
környezetrendezésével kapcsolatos döntésekr ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János Bizottsági tag 
Amennyire ellene voltam ezeknek a dolgoknak, fakivágásnak meg hasonlóknak, végig sikerült 
mennem valamelyik nap, tényleg alakul ez a történet, illetve megint lesz egy nagy csomó 
fakivágás a legvégén és még azzal is egyetértek kivételesen, úgyhogy én gratulálni tudok és 
remélem az a fásítási dolog, amiről beszéltünk annak idején, hogy ez folytatódik és kialakul 
majd az a kép. 
 
Gulyás Katalin városi f őkertész 
Most leálltunk, mert jön a nyár, a nagy meleg és nem fogjuk tudni az öntözést végigcsinálni, 
úgyhogy ősszel folytatjuk, és ami a tervben volt az rendben lesz és szerintem még több is 
megvalósul, úgyhogy úgy próbálunk gazdálkodni, hogy szeretnénk folytatni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
434/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok környezetrendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva-ligetben elhelyezésre kerülő park 
bútorok beszerzésével és telepítésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 1.539.000,- Ft összegben a 
közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
435/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok környezetrendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Semmelrock Stein + Design Kft. (2364 
Ócsa, Bajcsy-Zs. út 108.), mint kizárólagos gyártó és forgalmazó részére a Hatvan, 
Grassalkovich úti, Mikszáth téri és Bástya utcai környezetrendezési munkákhoz szükséges 930 
m2 egyedi térkő elemek beszerzéséhez bruttó 6.000.000,- Ft összegű pénzügyi forrást biztosít. 
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
31. napirendi pont 
 Előterjesztés  a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendel őintézet kórház épületének 
 homlokzatfelújításával kapcsolatos döntésekr ől 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A kórházépület homlokzat felújításához a teljes épületet figyelembe véve 550 millió Ft 
támogatás nyújtása szükséges. Korábban hozott a testület 200 millió Ft-os támogatásról egy 
döntést, ezt célszerű visszavonni, mert ez csak a déli homlokzatról szólt és most egyben 
meghozni a döntést. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Nem úgy volt, hogy lesz erre egy pályázat? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Van pályázat, ez egy KEOP-os pályázat.  
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
És az most nem nyert vagy ez az önereje? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ez az önereje. 
 
Papp István bizottsági elnök 
De az egész nem ennyibe kerül. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nem ennyibe kerül. 
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Papp István bizottsági elnök 
Hanem nagyon sokba, az összes ablak ki lesz cserélve. Minden meg lesz csinálva. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Külső szigetelés, felületképzés és homlokzati felújítás. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Minden, teljes komplett, az összes nyílászáró kicserélése, minden. 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Most ez a pályázat olyan stádiumban van, hogy első körben elutasították, ezt a kórház 
megfellebbezte, ennek helyt adtak és most a hiánypótlási szakaszban van, tehát továbbra is 
bent van a rendszerben a pályázat. 
 
Marján János bizottsági tag 
Amikor a költségvetést elfogadtuk február 15-én, akkor ez nem szerepelt benne. Ez az egy 
biztos. 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
De nem mi pályázunk. 
 
Marján János bizottsági tag 
Az önkormányzat adja hozzá az önerőt. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nem volt benne a 200 millió Ft, igaza van Jánosnak. 
 
Marján János bizottsági tag 
Tehát most vagy csinálunk egy pótköltségvetést, ez az egyik kérdés, a másik meg az, hogy amit 
pályázati anyagot láttunk, arra én nem így emlékszem, hogy önerőként 550 millió Ft-ot 
tartalmazott. 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Nekem erről nincsen információm. 
 
Marján János bizottsági tag 
Akkor kinek volt?  
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nálunk volt, mi úgy tudjuk, hogy 550 millió Ft támogatás kell az önkormányzattól. A kórház 
részére.  
 
Marján János bizottsági tag 
Én az ügyvezető igazgató asszonnyal beszéltem erről a témáról és azt mondta, hogy a 200 
millió Ft-ra sincs szükség, most akkor nem tudom, hogy hol keressük az igazat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Akkor úgy nézett ki a helyzet, most másképp néz ki. Vannak ellenérdekeltségek is. 
 
Marján János bizottsági tag 
Mire gondolsz? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nem innen, hanem máshonnan is. Erről nem beszélnék. A lényeg az, hogy a kórház nem 
maradhat így, mert nagyon csúnya. Megépül az új műtőblokk, az is szép lesz, ha kicserélik az 
ablakokat, ahogy mondta Gabi, az egészet, akkor olcsóbban is tud működni a kórház energia 
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szempontjából is. Nem nézhet ki így, ahogy most van. Értem, hogy János mit mond, majd erről 
fogunk beszélni még, hogy hogy tudjuk ezt megcsinálni. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez így nem támogatható, hogyha a költségvetést nem pakolod hozzá.  
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
De forrást biztosítanak hozzá. 
 
Marján János bizottsági tag 
A fejlesztési hitel terhére van beleírva. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Most ez tervek szerint nem fog felhasználásra kerülni, mert polgármesternek ez a határozat 
azért kell, hogy valamiféle lobbitevékenységet ki tudjon fejteni itt a pályázatok kapcsán. 
 
Marján János bizottsági tag 
Most csak a szabályszerűségről beszélek. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Nem is a miénk az épület. 
 
Marján János bizottsági tag 
És most megint támogatás. 
 
Papp István bizottsági elnök  
De azért visszakaptuk, ahányszor támogattunk, szinte visszakaptuk mindig utólagosan. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez a 170 millió Ft. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ez a 170 millió Ft régről van, nagyon régről, még az előző érából van, nem ebből az érából, ami 
ott ment pocsékolás meg egyebek, ne beszéljünk róla, hogy mik voltak ott, milyen fizetéseket 
kaptak ott egyesek a semmire, úgyhogy abból rengeteg pénz elment erre. Hogyha a fizetést 
lecsökkentették volna, akkor a 170 millió Ft megmaradt volna bőven. Te is tudod, hogy 2  millió 
Ft-os fizetések voltak. Semmit nem csináltak ott egyesek, csak ki voltak ott téve dísznek. Tehát 
mindenképpen ezt javaslom megszavazásra, ennek a hitelnek, a fejlesztési hitel terhére és 
akkor az úgyis kialakul, mint ahogy ki szokott alakulni. Ezt mindenképpen meg kell csinálni, 
hogy ne legyen csúfságnak a kórház.  
 
Marján János bizottsági tag 
A könyvvizsgáló úrnak mi a véleménye? 
 
Gulyás Csaba könyvvizsgáló 
Pénzügyesként, a költségnek mindig helyet kell neki találni. Én úgy látom itt az 
előterjesztésben, hogy a pénzügyi forrás meg van rá jelölve. Hogy van-e rá hitelkeret, azt nem 
tudom most éppen. Európai Uniós, nem tudom milyen forrás, én ebbe nem folytam bele, én 
most olvastam el ezt az előterjesztést. Európai Uniós forrás vagy pályázat megelőlegezéséhez 
lehet hitelt felvenni engedély nélkül, hogy ez most ilyen pályázat vagy nem ilyen, azt nem tudom 
elmondani, de nyilvánvalóan azzal egyetértek, hogy egy előterjesztést úgy lehet befogadni, 
hogyha forrás meg van jelölve a költségvetésben. Ennek most hitel van megjelölve, ha nincs 
engedélyhez kötve a hitel, akkor erről lehet dönteni. Ez Európai Uniós beruházáshoz tartozik. 
Van egy-két hitel, ami fel van oldva az engedélyeztetés alól, az egyik az ez. 
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Papp István bizottsági elnök 
Úgy tudom, hogy most lehet pályázni erre az önerőre is.  
 
Marján János bizottsági tag 
És ez az? 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Csak nyertes pályázat esetén. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Azért ez még többször bejön testület elé. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Utólagosan lehet pályázni, csak abban az esetben, ha megnyertük. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ha elolvasod a pénzügyi forrást, ezt a mondatot, akkor ez nem igaz. Nekem nincs azzal 
aggályom, hogy meg kell csinálni, csináljuk meg, mert a város szépül ettől, én csak a 
szabályszerűségre gondolok, amikről beszélgetek, semmi másról. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Hát rendelkezésre áll, ez a lényeg. 
 
Marján János bizottsági tag 
Melyik bank adja? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Amelyikkel szerződésünk van, a Kereskedelmi Hitelbank. 
 
Marján János bizottsági tag 
Nincsen. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Ha tényleges hitelfelvételre kerülne sor, akkor az engedélyköteles, ha KEOP-os támogatás, 
mert ez még csak most lesz beadva a támogatás, tehát teljesen a hitel része nincs körbejárva, 
de ez majd útközben akkor kiderül, mert jelenleg még ez képlékeny. 
 
Marján János bizottsági tag 
És nem lehet másként fogalmazni? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Hogy fogalmazzunk, ha nincs bevételünk? Jelenleg most nincs többletbevételünk, 550 millió Ft, 
hogy oda tudjuk tenni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Most az elmúlt négy évben nagyon sok fejlesztés történt a városban. Nagyon-nagyon sok. 
Csomó intézmény is felújításra kerül az elkövetkezendő időben. Azt mondom, hogyha nyilván 
ez a trend folytatódni fog az elkövetkezendő négy évben is, bizonyos dolgokat meg kell csinálni 
a városban még pluszba, ami nem volt 40-50 év alatt semmi, állóvíz volt ez a város azt 
mondhatom, mert semmiféle fejlesztés nem volt, csak elvoltunk, mint a befőtt. Ez nem 
kockáztatás, mert ez a hitel rendelkezésre áll, az adott politikai helyzetben ez a pénz, ahogy 
egy zártkörű rendezvényen ígéretet kaptunk, bizonyos igényeink teljesülni fognak, attól nem kell 
félni, hogy ez a pénz nem fog megtérülni nekünk. Van egy jóindulat felénk a központi 
kormányzat részéről. 
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Kondek Zsolt képvisel ő 
Ezt érti János is, hogy erre szükség van, de úgy fogunk vele járni, mint a nagygombosi majorral, 
hogy előbb-utóbb azt fogják mondani, hogy omlik a vakolat, zárjuk be a kórházat, mert nem 
tudunk biztonságosan bejutni vagy építsünk valamit, amivel megvédjük az ott lévőket, tehát 
mindenféleképpen ezt a munkát el kell végezni, mert '69 óta nem nagyon nyúltak hozzá a 
homlokzathoz. Tehát nagy négyzetméterekben válik le róla a burkolat amellett, hogy a vason 
keresztül megy ki, fűtünk mindent, csak nem a kórházat. Tehát ezt a munkálatot el kell végezni, 
Jánosnak inkább az a problémája, hogy nincs benne a rendeletben, illetve most ebben a 
formában kerül bele a költségvetési rendeletünkbe. 
 
Gulyás Csaba könyvvizsgáló 
A határozati javaslatban az szerepel, hogy kifejezi azon szándékát, hogy szeretné nyújtani és 
felhatalmazza polgármester urat, hogy tárgyaljon erről és hozza vissza a támogatási 
szerződést. Én azt gondolom, hogy ez még nem egy olyan jellegű kötelezettségvállalás, ami 
most azonnal költségvetés módosítását igényelné. Nyilván, hogyha meglesz ez a 
megállapodás, amikor itt arról fog dönteni a bizottság és a testület, hogy ezt oda szeretné adni a 
kórháznak, az esetben, és hogyha ez nem olyan EU-s pályázati önerő, amit nem lehet hitelből, 
akkor, ahogy ügyvezető igazgató asszony mondta, akkor engedélyköteles hitelfelvételről 
beszélhetünk. Azt gondolom, hogy ez most csak egy szándéknyilatkozat és arra való 
felhatalmazás, hogy kezdje meg a tárgyalásokat erről. 
 
Marján János bizottsági tag 
Nekem az utolsó mondata nem tetszik, a többivel egyetértek, nincs ezzel problémám, abban a 
rendeletben nincs erre biztosítva. Akkor az, hogy fogja biztosítani, akkor így kellene fogalmazni, 
hogy a fejlesztési hitelből fogja ezt az önrészt megadni. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Tehát nem biztosított, hanem fogja biztosítani. 
 
Marján János bizottsági tag 
Erről van szó. 
 
Gulyás Csaba könyvvizsgáló 
Ez viszont így is rendben van, logikus. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Így is jó. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Beadunk egy módosító indítványt. 
 
Gulyás Csaba könyvvizsgáló 
Az egyik múlt időről beszél, a másik pedig jövő időről, hogy ha majd úgy lesz, akkor majd ezt 
fogja. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az eredeti szándékot ez nem befolyásolja, igaz?  
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő  
Nem. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Akkor ezt lehet módosítani így, hogy Marján úr is megnyugodjon. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő  
Az is képlékeny. 
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Marján János bizottsági tag 
Az is képlékeny, de ez is képlékeny, mert ez most nem igaz, ami ide le van írva. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Először erről kellene szavaztatni, hogy „fogja” biztosítani, és utána az egészről. 
 
Papp István bizottsági elnök 
 Akkor erről a módosításról, ami a szövegben történt, szavazzunk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a módosító 
indítványt szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
436/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet kórház épületének 
homlokzatfelújításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és és Elnök úr javaslatára 
az alábbi 

módosító indítványt 
teszi: 
 
Az előterjesztés 2. határozati javaslata 3. bekezdésének helyébe a következő szövegrész 
lépjen: 
“ A támogatás pénzügyi forrását Hatvan Város Önkormányzata fejlesztési hitel terhére fogja 
biztosítani.” 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
437/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet kórház épületének 
homlokzatfelújításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 17/2014. (I. 09.) 
számú határozatát. 
 
Határid ő: 2014. április 25. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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438/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet kórház épületének 
homlokzatfelújításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot – a módosító indítvány figyelembevételével - elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az Albert 
Schweitzer Kórház-Rendelőintézetnek helyt adó, 3000 Hatvan, Balassi B. út 16. szám (hatvani 
2713/5 hrsz.) alatti ingatlanon található kórház rendeltetésű épület homlokzatfelújítás 
beruházásának megvalósításához 550.000.000,- Ft támogatást biztosít.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az Albert Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézet fenntartójával a támogatás nyújtása érdekében a tárgyalásokat 
megkezdje és a támogatás nyújtásáról szóló megállapodás tervezetét a képviselő-testület elé 
terjessze. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a fejlesztési hitel terhére biztosított. 
 
Határid ő: azonnal (tárgyalások megkezdésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola  (hatvani 5111/6 hrsz-ú) melletti 
parkoló tervezési munkájának megrendelésér ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mindenki tudja, hogy a Bosch-tól visszavásároltuk a területet és ott egy kaotikus állapot van a 
parkolást illetően. Reggel iszonyatos, délután még rosszabb, ahogy ezt az ott lakók tudják, és 
ezt oldanánk meg ezzel, hogy megoldódna ott a parkolás. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ennek a területnek a végére, ha jól tudom én, ott egy tanuszoda létesülne. Ezzel a pályázattal 
történt valami vagy van azzal valami? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ez csak még szóbeli ígéret volt. Nincs még konkrét. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ez egy KLIK gondozásában lévő beruházás lesz, mert elő van írva mindennapos testnevelés 
felmenő rendszerbe és ehhez képest kevés a sportcsarnok, illetve az uszoda és akkor ez egy 
olyan, hogy állami indíttatású pályázat lesz. 
 
Marján János bizottsági tag 
Csak amit megvettünk, azért kérdezem, az egész terület az önkormányzaté? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Igen.  
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A Bosch. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az a tiszta terület, ami ott van. 
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Marján János bizottsági tag 
Még nincs megvéve? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Még nincs megvéve. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő  
A határozat már megvan róla, csak még nem küldték vissza aláírva a szerződést, de 
folyamatban van. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Úgy módosítottuk, ahogy nekik jó. Tehát ezzel gond nem lesz. 
 
Marján János bizottsági tag 
Jó, én támogatom, nem kell levenni napirendről. 
 
Papp István bizottsági elnök 
De, neked ez fontos, nem tudsz kijönni a házadból lassan, csak gyalog. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
439/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola (hatvani 5111/6 hrsz-ú) melletti parkoló 
tervezési munkájának megrendeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5111/6 hrsz.-ú ingatlanon 
kialakításra kerülő parkoló engedélyezési terveinek elkészítésével a Monaliza Bt.-t bízza meg 
(székhely: 3390 Füzesabony, Egyetértés u. 2. II/12.), mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 571.500,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II. 14.) önkormányzati 
rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2014. május 15. (szerződéskötésre) 

 Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
33. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon kel etkezett bontási törmelék 
feldolgozásával kapcsolatos döntésekr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Most elég sok van. 
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Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
440/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon keletkezett bontási törmelék 
feldolgozásával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a korábban megbízott MENTO 
Környezetkultúra Kft. (székhely: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/31 hrsz.), mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevő részére építési bontási törmelékek összetörési, valamint 
válogatási munkáihoz bruttó 2.096,-Ft/tonna egységáron további bruttó 5.000.000,- Ft 
keretösszeget biztosít.  
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
441/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon keletkezett bontási törmelék 
feldolgozásával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a feldolgozott építési törmelék minősítési 
munkáival a TPA HU Kft.-t (székhely: 1116 Budapest, Építész utca 40-44.) bízza meg bruttó 
656.082,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
34. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlan, Hatva n Nagygombos Majorral 
kapcsolatos döntésekr ől    
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Most meg kell terveztetni és úgy lehet csak beadni nyilván. 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Igen, csak még itt sincs pályázat.  
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Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Úgy néz ki, hogy lesz egy turisztikai pályázat, amire az önkormányzat tud majd pályázni a 
nagygombosi major hasznosítása miatt. Ezért célszerű, hogy ezeket a döntéseket meghozza az 
önkormányzat, ami a határozati javaslatokat tartalmazza, hogy mikor megjelenik a pályázat, 
legyen kész anyagunk, amivel a pályázat benyújtható lesz, és mivel valószínűleg engedélyezési 
dokumentációba kell benyújtani és a nagygombosi major műemlék jellegű épületegyüttes, ezért 
különböző történelmi tanulmányterveket, régészeti dokumentációkat kell elkészíteni, amik elég 
hosszadalmasak, úgyhogy a munkálatokat, a felkészülést, előkészítést meg kell kezdenünk 
most.    
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Itt nem egy konkrét pályázati felhívásról van szó, amire várunk, hogy megjelenjen, tehát még 
semmi nincsen, polgármester úr már a lobbitevékenységet megkezdte, ígéreteket kapott, tehát 
itt valószínű, hogy lesz egy kiemelt projekt, amire most előkészülünk, de még semmi anyagunk 
nincsen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
442/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlan, Hatvan Nagygombos Majorral kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani 0531/2 hrsz.-ú 
major művelési ágú, 9 ha 3852 m2 nagyságú ingatlanon álló műemléki védettség alá tartozó 
épület együttest az Európai Unió által a 2014-2020. évekre vonatkozó fejlesztési források 
bevonásával, különösen kulturális, közművelődési és turisztikai közcélok megvalósítása 
céljából, a műemlékvédelmi előírások betartása mellett - átalakítja, felújítja. 

A képviselő testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a pályázat benyújtása 
érdekében eljárjon. 

A képviselő-testület felkéri a Szociális és Lakásügyi Bizottságot, hogy a bérleti jogviszonnyal 
érintett lakások tekintetében a bérleti jogviszonyok megszüntetésére irányuló határozatait a 
tulajdonosi jogkörben részére biztosított átruházott hatáskörben hozza meg. 
 
Határid ő: azonnal és folyamatosan  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
443/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlan, Hatvan Nagygombos Majorral kapcsolatos 
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döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0531/2 hrsz.-ú major művelési ágú, 
9 ha 3852 m2 nagyságú ingatlanon álló műemléki védettség alá tartozó épület együttes aktuális 
felmérési terveinek és építéstörténeti kutatási dokumentációjának elkészítésével a Solex Kft.-t  
(székhely: 2510 Dorog, Szent László utca 18.) bízza meg bruttó 7.620.000,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Határid ő: 2014. május 15. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
35. napirendi pont 

Előterjesztés a Magyar Szocialista Párt által bérelt i rodával kapcsolatos döntésr ől 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Marján János bizottsági tag 
Nem erről szavaztunk egy-két hónappal ezelőtt? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Egy hónappal hosszabbítottuk meg, csak addig, amíg elindulnak itt a dolgok és arra az épületre 
szükségünk lesz. Ezek a felesleges épülettömbök itt le lesznek bontva és akkor oda bizonyos 
felújításokat kell vinni, és oda települnének át bizonyos egységeink. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A tulajdonosi jogkörben nem kötelező az épület egy részeit bérbe adni. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Amikor lesz a városháza és a piac rendbetétele, felújítása, akkor, ami jelenleg civil szervezetek 
befogadására szolgáló építmény található a hivatal udvarában, nekik nem lesz helyük, ezért ezt 
a pártok házát célszerű a jövőben a civil szervezetek részére átadni. 
 
Marján János bizottsági tag  
Én arra gondoltam, hogy törvényi kötelezettség nincsen. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Nincs. 
 
Marján János bizottsági tag 
De régen volt. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Régen volt, de most már nincs. 
 
Papp István bizottsági elnök 
De lehet bérelni szabad piacon bármilyet. Bárkitől lehet bérelni irodát, az egész városban lehet 
bérelni irodát szinte ugyanannyiért. Tehát nem probléma az elhelyezés. De ott nem csak ők, 
hanem más se lesz akkor.  
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Jobbiknak májusban fog lejárni a szerződése.  
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Marján János bizottsági tag 
Vannak még ott valakik. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nincs más. 
 
Papp István bizottsági elnök  
A cigány önkormányzatnak is volt ott egy kis területe.  
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Nem, ők már itt vannak bent a házban. 
 
Marján János bizottsági tag 
És a polgárőrök? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A polgárőrök, de az is civil szervezet, nem párt. Tehát két párt van jelenleg ott, a Jobbik és az 
MSZP. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
444/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13c. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva  
kérelemre úgy dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 5247 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Hatvany Irén utca 6. szám alatti, művelés alól 
kivett, irodaház és udvar megnevezésű, 369 m2 alapterületű ingatlanon található irodaépület 
22,3 m2 alapterületű helyiségét, valamint a hozzá tartozó, másokkal közös használatú, előtér, 
közlekedő, mosdó funkciójú helyiségeket nem adja bérbe a Magyar Szocialista Párt Heves 
Megyei Szövetségi Iroda (3300 Eger, Diófakút u. 1.) részére. 
 
Határid ő: 2014. április 30. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
36. napirendi pont 

Előterjesztés az „Épületenergetikai fejlesztések és kö zvilágítás energiatakarékos  
átalakítása, korszer űsítése” cím ű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokkal 
összefüggésben meghozandó döntésr ől 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Itt egy adminisztratív jellegű módosításról lenne szó. Korábban már született döntés a 
közbeszerzési eljárások megindításáról és a Kbt. előírja a bíráló bizottság létrehozását minden 
közbeszerzési eljárásnál. Itt tévesen a bíráló bizottsági tagok között az ÉSZ-KER Kft., mint 
közbeszerzési lebonyolító képviselője került feltüntetésre, de a Tisztelt Bizottság az Illés és 
Sipos Ügyvédi Irodát szavazta meg lebonyolítónak ezeknél a közbeszerzési eljárásoknál. 
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Az ÉSZ-KER-rel nagyon sokat dolgozunk együtt, szinte mindenhol ott vannak, ezért kerülhetett 
bele. Ezt szükséges módosítanunk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
445/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos  átalakítása, 
korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben 
meghozandó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 49/2014. (I. 30.). számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke  
76.599.183.-Ft 
A pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati támogatásból 
biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű, nettó 76.599.183.-Ft 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 Illés és Sipos Ügyvédi Iroda delegált képviselője” 
 
Határid ő: 2014. április 25. (a módosítás átvezetésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
446/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos  átalakítása, 
korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben 
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meghozandó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 50/2014. (I. 30.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Varázskapu Óvoda épületének 
energetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 15.517.548.-Ft. 
A pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati támogatásból 
biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Varázskapu Óvoda épületének 
energetikai korszerűsítése” elnevezésű, nettó 15.517.548.-Ft 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 Illés és Sipos Ügyvédi Iroda delegált képviselője” 
 
Határid ő: 2014. április 25. (a módosítás átvezetésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
447/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos  átalakítása, 
korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben 
meghozandó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 51/2014. (I. 30.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kossuth Lajos Általános Iskola 
épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 
82.006.073.-Ft. 
A pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati támogatásból 
biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kossuth Lajos Általános Iskola 
épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű, nettó 82.006.073.-Ft 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; 
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4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;  
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Illés és Sipos Ügyvédi Iroda delegált képviselője” 
 
Határid ő: 2014. április 25. (a módosítás átvezetésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
37. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi köz beszerzéseire vonatkozó 
éves statisztikai összegezésr ől 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
448/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves 
statisztikai összegezésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi közbeszerzésekről szóló 
statisztikai összegezést a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határid ő: 2014. május 31. (éves statisztikai összegezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
38. napirendi pont 

Előterjesztés „Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociál is földprogram 
megvalósítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntés ekről 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
449/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális földprogram megvalósítása” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja és támogatja a 
”Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális földprogram megvalósítása” tárgyú pályázatot, 
amelynek célja, hogy közfoglalkoztatottak bevonásával növénytermesztést folytasson a 
közétkeztetést végző konyha ellátására. A megvalósítás becsült értéke bruttó 2.249.229,- Ft.  
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
450/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális földprogram megvalósítása” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ”Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális 
földprogram megvalósítása” tárgyú pályázatban foglaltak teljesülése érdekében együttműködési 
megállapodást köt a Hatvani Szociális Szövetkezettel (székhelye:3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), 
mint szakmai partnerrel a pályázati célok eredményes megvalósításáért. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési 
megállapodás aláírására.  
Határid ő: 2014. április 25. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
451/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális földprogram megvalósítása” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ”Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális 
földprogram megvalósítása” tárgyú pályázatban foglaltak teljesülése érdekében együttműködési 
megállapodást köt a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (székhelye:3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) a pályázati célok eredményes megvalósításáért. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési 
megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: 2014. április 25. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés „Nagyméret ű műfüves labdarúgópálya létrehozása” tárgyú pályázatho z 
kapcsolódó döntésekr ől 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Marján János bizottsági tag 
Az utolsó napon sikerült meggyőznünk egy-két embert, hogy ebbe részt kell vennünk, de ez 
2015-ös évet fogja érinteni és most ennek a hiánypótlásai zajlanak, én bízom benne, hogy erre 
is az önerőt majd össze tudja szedni a város. Tekintve, hogy a nagyvárosok közül, akik 
foglalkoztatnak ilyen focicsapatot, azoknak már szinte mindenkinek van hasonló műfüves 
pályája. Ez azért fontos, mert rengeteg bérleti díjat fizet ki az FC Hatvan különböző edzési 
feladatokra, és ha műfű lenne, akkor télen és ősszel tudna edzést tartani az edzőkar. Tudom, 
hogy sok pénzről van szó, de nagyon fontos, mert az MLSZ a hiányzó részét, a többi részét a 
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száztizen valamennyi millió forintot biztosítja. Ez egy olyan lehetőség volt, amit felajánlottak a 
városnak, és ha felajánlják, én úgy gondolom, hogy ezt meg kell, hogy kapjuk. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Voltam az MLSZ-nek a konferenciáján, ahol bemutatták, hogy melyik megyében hány darab 
pálya épült ilyen konstrukcióval. Nagyon érdekes, hogy minden megyében volt már pálya, 
kivéve Heves megye, nulla darab pályával. Volt olyan megye, ahol már több mint 10 darab 
pályát építettek ezzel a konstrukcióval, és tényleg ez egy bevételi forrás is egyben. Tud készülni 
a mi csapatunk és edzéslehetőséget lehet biztosítani a környékbeli csapatoknak is. Végre már 
az első megvalósulhat Heves megyében is. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
452/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Nagyméretű műfüves labdarúgópálya létrehozása” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a pályázatot, melynek keretében 
az „MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program, VIII. ütemében” a Népkert-Sporttelep 
területén, a hatvani 2638/2 hrsz-ú ingatlanon egy 111x72 méteres műfüves pálya kerül 
kialakításra. A fejlesztés becsült értéke bruttó 168.503.600,- Ft, melyhez 30 % önerő 
szükséges, melynek becsült értéke bruttó 50.551.080,- Ft. Az önerő Hatvan város 2015. évi 
költségvetésében betervezésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.  
Határid ő: 2014. április 30. (pályázat i hiánypótlás benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
453/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Nagyméretű műfüves labdarúgópálya létrehozása” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „MLSZ országos labdarúgó pályaépítési 
program, VIII. ütem” témájú pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati 
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.  
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Kondek Zsolt képviselő; 
2.) Ofella Zoltán Futball Club Hatvan elnöke; 

3.) dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető; 
4.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.  
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Határid ő: 2014. április 25. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
454/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Nagyméretű műfüves labdarúgópálya létrehozása” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „MLSZ országos labdarúgó pályaépítési 
program, III. ütem” című pályázatban foglaltak teljesülése érdekében együttműködési 
megállapodást köt a Futball Club Hatvan egyesülettel (székhelye:3000 Hatvan, Népkert-
Sporttelep, címe: 3001 Hatvan, Pf..42), mint szakmai partnerrel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési 
megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: 2014. április 25. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
40. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Álta lános Iskola, Vörösmarty 
Óvoda és Csicserg ő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energ iaforrás 
hasznosítással kombinálva” cím ű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárásokkal összefüggésben meghozandó döntésr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
A három épület esetében született már egy döntés arról, hogy a kiviteli tervek és a kivitelezés 
tárgyában közbeszerzési eljárást indít az önkormányzat. El is kezdtük az előkészületeket és az 
épületenergetikai terveket készítő szakemberek tájékoztattak bennünket, hogy ezeknél a 
létesítéseknél vízjogi engedélyre is szükség van, mert kutakat kell fúrni. És ők azt ajánlották fel, 
ugye itt a becsült értékekre tekintettel, 3 árajánlatot be kell kérni, ez a pályázatban támogatott, 3 
árajánlatból kiválasztjuk - nem kell közbeszerzési eljárás-, azt aki ezt elvégzi. Ugyanakkor 
közbeszerzési szempontból mi ezt megvizsgáltuk. Két lehetőség van, vagy ezeknek a 
terveknek a megrendelését is hozzá kell csapni a közbeszerzési eljáráshoz, mert a kiviteli 
tervekkel mindenképp egybe kell számítani, vagy a kiviteli terveket kivesszük ebből a 
közbeszerzési eljárásból és a becsült érték nettó 8 millió alatt marad így is, úgyhogy 
megrendeljük - majd egy következő előterjesztés tárgya lesz -, 3 árajánlattal a kiviteli terveket 
is. Azért célszerű ezt az utóbbit választani, mert így sokkal gyorsabban tudunk haladni, ugyanis 
addig amíg ez a vízjogi engedély nincsen meg és nem emelkedik jogerőre, addig a kivitelezés 
nem indulhat el. Ha most hozzácsapjuk ezt közbeszerzési eljáráshoz, akkor meg kell várni, 
hogy meg legyen az engedély. Most párhuzamosan tud zajlani a közbeszerzés a kivitelező 
kiválasztásával illetve ez az engedélyezési eljárás, amire már akár csütörtökön, pénteken 
szerződést is köthetünk, és akkor mire lezajlik a közbeszerzési eljárás, ez az engedély meglesz 
és indulhat a kivitelezés. Tehát sok időt nyerünk és csak nyári szünetben tudunk építkezni, 
tehát törekednünk kell arra, hogy júniusban elkezdődjön a munka és ezért választanánk ezt a 
megoldást, ezért szeretnénk módosítani a korábbi határozatokat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
455/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és 
Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben 
meghozandó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 274/2014. (IV. 10.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében. A beszerzés becsült értéke 30.758.965.-Ft. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból válik biztosítottá. A nyertes ajánlattevővel való 
szerződéskötés feltétele a Támogatási Szerződés megkötése. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” 
elnevezésű, nettó 30.758.965.-Ft 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.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
3.) Schósz Gabriella, műszaki irodavezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző” 
 
Határid ő: 2014. április 25. (a módosítás átvezetésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
456/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és 
Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben 
meghozandó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 275/2014. (IV. 10.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
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„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Vörösmarty Óvoda 
épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A 
beszerzés becsült értéke 12.013.356.-Ft. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból válik biztosítottá. A nyertes ajánlattevővel való 
szerződéskötés feltétele a Támogatási Szerződés megkötése. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Vörösmarty Óvoda 
épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű, 
nettó 12.013.356.-Ft 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.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
3.) Schósz Gabriella, műszaki irodavezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző” 
 
Határid ő: 2014. április 25. (a módosítás átvezetésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
457/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és 
Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben 
meghozandó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 276/2014. (IV. 10.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Csicsergő Óvoda 
épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A 
beszerzés becsült értéke 25.599.834.-Ft. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból válik biztosítottá. A nyertes ajánlattevővel való 
szerződéskötés feltétele a Támogatási Szerződés megkötése. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Csicsergő Óvoda 
épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű, 
nettó 25.599.834.-Ft 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.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
3.) Schósz Gabriella, műszaki irodavezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző” 
 
 



 

 

293 
 

 

Határid ő: 2014. április 25. (a módosítás átvezetésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
41. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Álta lános Iskola, Vörösmarty 
óvoda és Csicserg ő óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energ iaforrás 
hasznosítással kombinálva” tárgyú pályázathoz kapcs olódó döntésr ől 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Ez a kiegészítés, tehát megrendeljük, a 3 árajánlatot bekértük. A legkedvezőbb ajánlatot az 
ÉSK Tervezőiroda Kft. adta. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Várható, hogy el is tud indulni a munka a vakációban és be is fejeződik szeptemberben? 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Így kell, hogy legyen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
458/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty óvoda és 
Csicsergő óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0-B-12-2013-0130 kódszámú 
“Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty óvoda és Csicserg ő 
óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energi aforrás hasznosítással kombinálva ” 
című pályázathoz szükséges kiviteli tervezési, mérnökfelügyeleti feladatok ellátását, a 
kútlétesítési tervek elkészítését és az illetékes vízügyi hatósághoz való benyújtással járó 
feladatok ellátását az ÉSK Tervezőiroda Kft.-től (székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 39. 
IV.em.28.) rendeli meg bruttó 4.305.300,- Ft vállalkozási díjért. 
Pénzügyi forrás a pályázatból és a fejlesztési hitel terhére rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. április 30. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
42. napirendi pont 

Előterjesztés a „Csomagolási üveghulladék-hasznosító ü zem környezeti 
hatásvizsgálata Hatvan és térségében” tárgyú pályáz attal kapcsolatos döntésr ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Az önkormányzat benyújtott ebben a konstrukcióban azt hiszem, hogy 6 darab pályázatot. 
Üveghulladék-hasznosító üzem, illetve biogáz-üzem kapcsán. Engedélyes tervek, környezeti 
hatásvizsgálat, megvalósíthatósági tanulmány megrendelésére. Ebből a hatból kettő nyert, 
érdekes módon egy üveggyárnak a környezeti hatásvizsgálata meg a biogáz-üzemnek a 
tervezése. Ez a kettő nyert és csökkentett támogatást is kaptunk, mégpedig 15 millió Ft-ra 
pályáztunk, 8 millió Ft-os támogatást kaptunk.10 % önerőt igényel ez a pályázat. Bekértük 
ezeknek a megvalósítására az árajánlatokat, és legkedvezőbb ajánlattevővel kellene 
megkötnünk a vállalkozási szerződést és ezeket a tanulmányokat elkészítik. 
Közben pedig várjuk, mert benyújtottunk egy pályázatot a KEOP 7-9-0 konstrukcióban a konkrét 
megvalósításra. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
459/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Csomagolási üveghulladék-hasznosító üzem környezeti hatásvizsgálata 
Hatvan és térségében” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az OHU-IFPR-2013-001/119/2014 kódszámú 
“Csomagolási üveghulladék-hasznosító üzem környezeti  hatásvizsgálata Hatvan és 
térségében ” című pályázathoz szükséges környezeti hatásvizsgálat elvégzésével járó 
feladatok ellátását az ENVECON Kft.-től (székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 33. 
IV/3.) rendeli meg bruttó 7.900.000,- Ft vállalkozási díjért. 
A szükséges pénzügyi forrás 90%, azaz 7.110.000,- Ft erejéig a pályázati támogatásból, 10% 
azaz 790.000,- Ft erejéig saját forrásból biztosított. A saját forrás teljes része Hatvan város 
2014. évi költségvetésről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a fejlesztési 
céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. április 30. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
43. napirendi pont 

Előterjesztés a „Csomagolási fahulladékból biogázt el őállító-hasznosító üzem 
tervezése Hatvan és térségében” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésr ől 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Az imént elmondtam a kettőt egyszerre. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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460/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Csomagolási fahulladékból biogázt előállító-hasznosító üzem tervezése Hatvan 
és térségében” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az OHU-IFPR-2013-001/114/2014 kódszámú 
“Csomagolási fahulladékból biogázt el őállító-hasznosító üzem tervezése Hatvan és 
térségében ” című pályázathoz szükséges technológiai tervek és építési engedélyes tervek 
elkészítésével járó feladatok ellátását a Békés-Planum Kft.-től (székhely: 5600 Békéscsaba, 
Hunyadi tér 3. 1. em. 1.) rendeli meg bruttó 7.900.000,- Ft vállalkozási díjért.  
A szükséges pénzügyi forrás 90%, azaz 7.110.000,- Ft erejéig a pályázati támogatásból, 10% 
azaz 790.000,- Ft erejéig saját forrásból biztosított. A saját forrás teljes része Hatvan város 
2014. évi költségvetésről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a fejlesztési 
céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. április 30. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
44. napirendi pont 

Előterjesztés Köves Gábor Nándorné, Kondek Zsolt és Pa pp István önkormányzati 
képvisel ők képvisel ői kereteinek egy részének felhasználásáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Kondek Zsolt képvisel ő 
Ez a buszöböl helyreállítása lenne, ez az anyagárat is tartalmazza, vagy az anyagot mi fogjuk 
adni? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az anyagárat is tartalmazza. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Tudunk-e anyagot adni, amivel le tudjuk szorítani az árat? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nem tudom, hogy a legutoljára a Radnóti téren bontásra került térkő az megfelel-e, de 
szerintem nem. Mert a buszöbölbe 8 cm vastag kellene, ami gépjárműre alkalmas, azok pedig 6 
cm vastagok. Főépítész úr javaslatára a várfalon kívül antracit színű műkövek kellenek 
közterületekre elhelyezni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ez csak annyiban módosulna, hogy tegnap voltam kint a 91. szám alatt a Bemnél, ott a kiskapu 
bejárói ott jól van a járda, hanem a szomszéd telektől. Itt egy kicsit el lett írva. Ugyanaz a 
távolság, nem nagyobb. 
Koroknaival is beszéltem, hogy azt majd egyeztetni kell, nehogy aztán a jó járdára tegyék rá. 
A tervek hogy állnak a Turai út üggyel kapcsolatban? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Egyszer volt itt a tervező, úgy tudom egyeztetésen. Elkezdte a terveket, de még nincsen kész 
vele. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Meg a Turai úton az a 60 méteres rész az utolsó dekádban, május végén fel lesz marva, új 
aszfalt rányomva. Látom, meg lesz csinálva a busz is. 
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Ott ahol a buszok kanyarodnak ki a Doktayból. Úgy kell megcsinálni, hogy tegyen vashálót is, 
nehogy csak lebetonozgassa, mert az semmit nem ér. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
461/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Kisfaludy utca 45.- 61. számú ingatlanok 
előtti  járdaszakasz javításával a Koroknai-építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) 
bízza meg bruttó 1.184.148,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Köves Gábor Nándorné 
önkormányzati képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
462/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Bajcsy-Zsilinszky út 69. számú ingatlan 
előtti buszöböl térkőburkolattal történő felújításával a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 499.110,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Kondek Zsolt önkormányzati 
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
463/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Bem József utca 91. számú 
ingatlan előtti betonjárda javításával a Koroknai-építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 
116.) bízza meg bruttó 82.547,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
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rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a Papp István önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
45. napirendi pont 

Előterjesztés Papp István és Köves Gábor Nándorné önko rmányzati képvisel ők 
képvisel ői kereteinek felhasználásáról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ezek a világító testek elhelyezése. Múltkor feltettünk egy világítótestet és máshová tették. 
A Doktay út elejével mi a helyzet? Meg van szavazva mát 2 hónapja. Csinálják már meg. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
464/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei, 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Fuvaros utcában, a Móra Ferenc utcában, 
a Mikes utcában és az István király utcában 8 db közvilágítási lámpatest kihelyezésével Kovács 
Zoltán egyéni vállalkozót (székhelye: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 629.920,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Papp István önkormányzati 
képviselő képviselői kerete terhére 236.220,- Ft összeg erejéig, Köves Gábor Nándorné 
önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére 393.700,- Ft összeg erejéig rendelkezésre 
áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
46. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város területét érint ő forgalomtechnikai módosításról    
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
465/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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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 úgy dönt, hogy a Hatvan, Thurzó utcában 3 
db forgalomcsillapító küszöb kerüljön kialakításra és kitáblázásra.  
 
Határid ő: azonnal (árajánlatok bekérésére) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
47. napirendi pont 

Előterjesztés a Mikszáth téri öntöz őrendszer villamos energia ellátásáról   
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
466/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei, 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Mikszáth téri öntözőrendszer 
működéséhez szükséges villamosrendszer kiépítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót 
(székhelye: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 349.250,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
48. napirendi pont 

Előterjesztés t űzvédelmi feladatok ellátására vonatkozó döntésekr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
467/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei, 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Damjanich János Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/A. szám alatti kollégiumi épületében 
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menekülési útirány kiépítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhelye: 3000 Hatvan, 
Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 259.080,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között, a gondnoksági feladatok költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
49. napirendi pont 

Előterjesztés érintésvédelmi, t űz- és villámvédelmi felülvizsgálatról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
468/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Damjanich János Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/A. szám alatti épületének érintésvédelmi, 
tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatainak elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót 
(székhely:3000 Hatvan, Gorkij u.8. ) bízza meg bruttó 556.260,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 4. számú mellékletében a 2014. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
50. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felúj ítási munkáiról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
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469/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 2.553.430,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Pázsit utca 15. 2/1. 
szám alatti lakás teljes felújításával.  
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a 2014. évi felhalmozási kiadások között a „Hatvani Városüzemeltetési Nonprofit 
Zrt. lakásalapba befizetett összegből lakásfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. május 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
470/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 2.851.912,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Pázsit utca 7. 3/33. 
szám alatti lakás teljes felújításával.  
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a 2014. évi felhalmozási kiadások között a „Hatvani Városüzemeltetési Nonprofit 
Zrt. lakásalapba befizetett összegből lakásfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. május 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
471/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 
Budapest, Leányka u. 30.) bízza meg bruttó 2.581.497,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor Kálmán utca 12. 
1/9. szám alatti lakás teljes felújításával.  
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a 2014. évi felhalmozási kiadások között a „Hatvani Városüzemeltetési Nonprofit 
Zrt. lakásalapba befizetett összegből lakásfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. május 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
51. napirendi pont 

Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsola tos döntésekr ől   
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 5 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
472/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Bem utca és a Turai út kereszteződésében 
található áteresz beépítési munkálataival a Koroknai Építő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 97.079,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. május 10. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
473/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, a Hatvan, Hegyalja út és a Harang utcai, 
Verecke utcai, Csajkovszkij utcai, Rózsa utcai, Babits Mihály utcai kereszteződésekben lévő 
csapadékvízelvezető rácsok javításával a Barnibau-Épitő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor 
Áron utca 22.) bízza meg, bruttó 137.795,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára a 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. május 10. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
474/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, a Hatvan, Árpád utca 13. sz. előtti 
közterületen csapadék-vízelvezető csatorna kialakításával a Building Expert Kft.-t (székhely: 
1221 Budapest, Leányka utca 30.) bízza meg bruttó 158.750,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára a legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
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Határid ő: 2014. május 10. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
475/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, a Hatvan, Iskola utca 8. sz. ingatlannal 
szemközti közterületen 1 db vízelnyelő akna kialakításával a Building Expert Kft.-t (székhely: 
1221 Budapest, Leányka utca 30.) bízza meg bruttó 63.500,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára a legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. május 10. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
476/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, a Hatvan, Rákóczi út és a Móra Ferenc utca 
kereszteződésében csapadékvíz-elvezető árokszakaszok burkolásával a Building Expert Kft.-t 
(székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 30.) bízza meg bruttó 189.865,-Ft. összegben, mint az 
önkormányzat számára a legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. május 10. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
52. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken t örtén ő fakivágásokról   
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

  
Kondek Zsolt képvisel ő 
Ha valaki járt a Kastélykert lakótelep mögött, akkor igencsak meglepődhetett, hogy milyen 
állapotúak ott a fák. Azt is rendbe kell tenni, még mielőtt rászakad valakire. Van olyan fa, ami 
tulajdonképpen rádőlt a másikra, azért szükséges kivágni, illetve rengeteg a balesetveszélyes 
fa. Valamint van néhány egyéni kérelem is, amit a lakók kértek, beteg fákat szeretnének 
kivágni. 
. 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 8 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
477/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2615 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Bezerédi u. 2. számú 
épület udvarán lévő 3 db akácfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények cserje 
beültetésével kerüljenek pótlásra.  
 
Határid ő: 2014. május 9. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
478/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 5175 hrsz.-ú ingatlanon, természetben az Ady Endre u. 10. 
számú épület előtti közterületen lévő 2 db fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 2 
db gömbkőris növény beültetésével kerüljenek pótlásra.  
 
Határid ő: 2014. május 9.  (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
479/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2685/8 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Zagyva-folyó és az 
Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet közötti közterületen lévő 14 db fa kivágásához, 
valamint 10 db fa ifjításához azzal a feltétellel, hogy a növények 7 db fehér fűz és 3 db égerfa 
beültetésével ugyanazon a területen, valamint 4 db gömbakác növény beültetésével a Teleki úti 
közterületen kerüljenek pótlásra.  
 
Határid ő: 2014. május 9.  (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
480/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
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önkormányzati tulajdonú hatvani 2685/8 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Bástya utcai orvosi 
rendelő mögötti közterületen lévő 5 db fa kivágásához, valamint 5 db fa ifjításához azzal a 
feltétellel, hogy a növények 5 db gömbakác növény beültetésével a Hatvan, Teleki úti 
közterületen kerüljenek pótlásra.  
 
Határid ő: 2014. május 9.  (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
481/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2630/1 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Boldogi úti 
közterületen lévő 15 db fa ifjításához. 
 
Határid ő: 2014. május 9.  (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
482/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2763/2 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Balassi B. u. 44. 
szám alatti Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda épülete mellett 1 db csavart fűzfa kivágásához, 
valamint 1 db fűzfa ifjításához, azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db gömbakác növény 
beültetésével a Teleki úti közterületen kerüljön pótlásra.  
 
Határid ő: 2014. május 9.  (fakivágási kérelem benyújtására, kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
483/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 5231/2 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvany Lajos 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény udvarán álló 1 db ecetfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy 
a növények 5 db kőrisfa növény beültetésével ugyanazon a területen kerüljön pótlásra.  
 
Határid ő: 2014. május 9.  (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
484/2014. (IV. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a köztisztaság fenntartásáról, valamint a 
zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-ának 
betartása mellett tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonú hatvani 3705 
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hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Báthory u. 57. számú ingatlan előtti közterületre 
történő sövény telepítéséhez. 
 
Határid ő: 2014. május 9.  (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Az egyebekben kérdezném, hogy a Traktor utca végére, amit széttaposott a busz, arra született 
e már valami? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Kérünk rá árajánlatot. Az a kövezés az nem jó megoldás, annak nincs értelme. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Tudom, csak nem lehet átmenni már. 
A Traktor –Teleki sarkon van egy problémás ház, meg beljebb is van egy, ahol már eljárni sem 
lehet, olyan szintű a növényzet és nem tudjuk kié az épület. Fel kellene szólítani a tulajdonost. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Már megtörtént. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Javaslom, hogy csináljuk meg és terheljük rá az ingatlan tulajdonosára, mert az áldatlan az az 
állapot ott. 
 
Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 49 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 

K.m.f 
 
 
 

 BAGI MIKLÓS  PAPP ISTVÁN 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági tag városfejlesztési bizottsági elnök            


