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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. szeptember 9-én 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    
Köves Gábor Nándorné  bizottsági tag  
Marján János     bizottsági tag (később érkezik) 
   
Mikó János bizottsági tag igazoltan marad távol. 
 

     Kondek Zsolt           képviselő, állandó meghívott 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella     műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Rékasi Éva   számviteli, vagyonnyilvántartási és - kezelési osztályvezető 
Dudásné Csikós Ágnes    általános igazgatási osztályvezető 
Tuzáné Füzér Judit    pályázati ügyintéző 
Vörös József   Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati  
   Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója 
Smidné Vereb Julianna   Hatvani Közétkeztetési Kft. 
Gulyás Csaba   könyvvizsgáló  
 
   
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három 
tagjának részvételével az ülés határozatképes.  
Marján János bizottsági tag később érkezik. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv 
aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Köves Gábor Nándorné  legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Köves Gábor Nándorné  bizottsági tagot a jegyz őkönyv 
aláírójaként. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendek közül az alábbi 
pontokat vegye le a bizottság az ülés napirendjéről:  
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1. napirendi pont: Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

 
4. napirendi pont: Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves 
beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
  
5. napirendi pont: Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves beszámolójáról és 
feladat-végrehajtásáról 
  
31. napirendi pont: Előterjesztés a "Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer 
előkészítése Hatvan Városában" című pályázattal összefüggésben szükségessé váló 
közbeszerzési eljárások megindításáról és közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról 
 
34. napirendi pont: Előterjesztés a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai 
attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázattal kapcsolatos döntésekről 
 

Továbbá kérte, hogy utolsó napirendi pontként a bizottság vegye fel napirendjei közé a „Papp 
István önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásáról„ szóló 
előterjesztést. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátotta azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
925/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2014. szeptember 9-i nyílt ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

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

Üzemeltető Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
 

2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról 

  
3. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
  
4. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet egyedi könyvvizsgálatáról 
  
5. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött albérleti szerződés 

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
  
6. Előterjesztés a hatvani városi óvodák intézményvezetőinek bérmódosításáról 
  
7. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 

való 2015. évi csatlakozásról 
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8. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
 
9. Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
  
10. Beszámoló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 

teljesítéséről 
  
11. Előterjesztés MÁV Zrt. tulajdonában álló terület vadmentő dombként történő 

használatáról 
 
12. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítéséről  
 
13. Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény kulturális javainak 

önkormányzati vagyonkezelésbe vételéről 
 
14. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás 

által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi 
költségvetésének módosításáról 

 
15. Beszámoló a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által 

fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. első félévi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

 
16. Előterjesztés a hatvani 2991 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról 

 
17. Előterjesztés a Hatvan, Szúnyog szigeti 2 db 20 kV-os szabadvezeték átadás-

átvételéről 
 

18. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlan 
bérbe adásáról szóló döntés hatályon kívül helyezéséről és használati díj 
megállapításáról 

 
19. Előterjesztés a Bátor Tábor területén építendő lovarda és gyaloghíd kivitelezési 

munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
  
20. Előterjesztés a nyilvános illemhely javítási munkájáról 
  
21. Előterjesztés a „3. számú főút hatvani vasúti felüljáró hídszerkezet és kapcsolódó 

csomópont építése” című pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó együttműködési 
megállapodás megkötéséről 

  
22. Előterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül „Közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
  
23. Előterjesztés a „Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola mellett parkoló építése” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről 
  
24. Előterjesztés a "Biztosítási szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindításáról 
 

25. Előterjesztés a "Villamos energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról  

 
26. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 
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27. Előterjesztés a "Gyermekorvosi rendelő mellett parkoló építése" tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

28. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 2014. 1. félévi beszámolójáról 

  
29. Előterjesztés az „Összefogással a hatékony prevencióért a hatvani kistérségben” 

című pályázattal kapcsolatos - Heréd községben megszervezendő családi és 
egészségnap – programról   

 
30. Előterjesztés a „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése 

érdekében” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésekről 
 

31. Előterjesztés Köves Gábor Nándorné, Szinyei András és Lestyán Balázs 
önkormányzati képviselők képviselői kereteinek felhasználásáról  

 
32. Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

a felhasználásával kapcsolatos döntésekről 
 
33. Előterjesztés önkormányzati képviselők képviselői kereteinek felhasználásával 

kapcsolatos döntésekről  
 
34. Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete egy 

részének a felhasználásáról 
 
35. Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete 

felhasználásáról 
 
36. Előterjesztés a Batthyányi utcai csapadékvíz-elvezető rendszer javításáról 

 
37. Előterjesztés a Szabadság úti közterület egy részének rendezéséről 

   
38. Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról 
 
39. Előterjesztés állati melléktermék gyűjtéssel kapcsolatos döntésről  

 
40. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítási munkájáról 

 
41. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról  

 
42. Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról 
  

Határid ő: 2014. szeptember 9. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke        
 
Papp István bizottsági elnök                                         
Megérkezett Marján János bizottsági tag, a bizottsá g 4 fővel határozatképes. 
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1. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Üzemeltet ő Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtás áról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Szeretne-e valamit hozzátenni az Igazgató úr? 
 
Vörös József ügyvezet ő igazgató 
Nem, a számok adottak. 
 
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 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 4 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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
926/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. féléves beszámolójáról és 
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 Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 2014. I. félévre szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 12. 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester 
 
927/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. féléves beszámolójáról és 
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 Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 2014. első féléves feladat-
végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 12. 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester 
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2. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámoló járól és feladat-végrehajtásáról 
 (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 4 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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
928/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. féléves 
beszámolójáról és 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. 2014. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 12. 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester 
 

929/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. féléves 
beszámolójáról és 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. 2014. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 12. 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester 
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3. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátol t Felelősségű Társaság féléves 
beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról   
 (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 4 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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
930/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla 
u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2014. I. félévről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 12. 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester 
 
931/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla 
u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2014. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 12. 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester 
 
 
4. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet egyedi k önyvvizsgálatáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Ez már megtörtént ez a könyvvizsgálat? 
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Gulyás Csaba könyvvizsgáló 
Most hatalmazza fel a képviselő-testület. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és 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: 
 
932/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szociális 
Szövetkezet egyedi könyvvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 
Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) tagja felkéri GMB HOLDING Pénzügyi 
Szolgáltató Kft. (székhely: 5100 Jászberény, Zirzen Janka u. 6.) könyvvizsgálót arra, hogy 
Hatvani Szociális Szövetkezet gazdasági tevékenységét, gazdasági tervezését, 
jövedelmezőképességét ágazatonkénti bontásban 2013. február 20. és 2014. július 31. napja 
közötti időszak vonatkozásában vizsgálja meg annak érdekében, hogy Hatvan Város 
Önkormányzata megbízható és valós gazdasági adatok alapján tudjon határozni a Hatvani 
Szociális Szövetkezet fejlesztése érdekében meghozandó jövőbeni kérdésekben.  
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a könyvvizsgálat 
lefolytatásához szükséges jognyilatkozatok megtételére.  
 
Határid ő: 2014. szeptember 30. 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkö tött albérleti szerz ődés 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és 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: 
 
933/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szociális 
Szövetkezettel megkötött albérleti szerződés módosításáról és egységes szerkezetbe 
foglalásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan Város Önkormányzata, 
mint bérbeadó és a Hatvani Szociális Szövetkezet, mint bérlő között 2014. április 4. napján 
megkötött, és 2014. szeptember 11. napjával egységes szerkezetbe foglaltan módosított 
albérleti szerződés rendelkezéseit. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd 
alpolgármestert a módosítással egybefoglalt albérleti szerződés aláírására. 
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Határid ő: 2014. szeptember 12. (az okiratok aláírására) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester 
 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani városi óvodák intézményvezet őinek bérmódosításáról
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az új rendelet szerinti béremelés. 
 
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 7 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
934/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani városi óvodák 
intézményvezetőinek bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) óvodavezetője, Pető Lászlóné illetményét a magasabb 
vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 
• Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 290.062,- Ft 
• Intézményvezetői pótlék (40%): 66.299,- Ft 
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés):  15.000,- Ft 
• Kereset összesen: 71.361,- Ft 
• Kerekítés: -11,- Ft 
• Kereset mindösszesen: 371.350,- Ft 
 
Határid ő: 2014. szeptember 14.  
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
935/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani városi óvodák 
intézményvezetőinek bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) óvodavezetője, Tormáné Tóth Éva illetményét a magasabb 
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vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 
• Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 281.774,- Ft 
• Intézményvezetői pótlék (40%): 66.299,- Ft 
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés): 10.000,- Ft 
• Kereset összesen: 358.073,- Ft 
• Kerekítés: -23,- Ft 
• Kereset mindösszesen: 358.050,- Ft 

 
Határid ő: 2014. szeptember 14.  
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
936/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) óvodavezetője, Tircsi Erika Bernadett illetményét a 
magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
• Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint):  298.349,- Ft 
• Intézményvezetői pótlék (40%): 66.299,- Ft 
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés): 25.000,- Ft 
• Kereset összesen: 389.648,- Ft 
• Kerekítés: 2,- Ft 
• Kereset mindösszesen: 389.650,- Ft 
 
Határid ő: 2014. szeptember 14.  
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
937/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani városi óvodák 
intézményvezetőinek bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) óvodavezetője, Simon Attiláné illetményét a magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 

• Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 290.062,- Ft 
• Intézményvezetői pótlék (40%): 66.299,- Ft 
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés): 15.000,- Ft 
• Kereset összesen: 371.361,- Ft 
• Kerekítés: -11,- Ft 
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• Kereset mindösszesen: 371.350,- Ft 
 
Határid ő: 2014. szeptember 14.  
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
938/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani városi óvodák 
intézményvezetőinek bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) óvodavezetője, Ludányi Mária Magdolna  illetményét a 
magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
• Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 306.637,- Ft 
• Intézményvezetői pótlék (40%): 66.299,- Ft 
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés): 20.000,- Ft 
• Kereset összesen: 392.936,- Ft 
• Kerekítés: 14,- Ft 
• Kereset mindösszesen: 393.950,- Ft 
 
Határid ő: 2014. szeptember 14.  
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
939/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani városi óvodák 
intézményvezetőinek bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Jókai utca 9.) óvodavezetője, Varsányiné Kondek Mónika illetményét a 
magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
• Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 256.912,- Ft 
• Intézményvezetői pótlék (40%): 66.299,- Ft 
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés): 10.000,- Ft 
• Kereset összesen: 333.211,- Ft 
• Kerekítés: -11,- Ft 
• Kereset mindösszesen: 333.200,- Ft 
 
Határid ő: 2014. szeptember 14.  
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
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940/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani városi óvodák 
intézményvezetőinek bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) óvodavezetője, Padányiné Kalocsai Edit illetményét a 
magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
• Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 290.062,- Ft 
• Intézményvezetői pótlék (40%): 66.299,- Ft 
• Munkaközösség-vezetői pótlék (5%):  8.287,- Ft 
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés): 10.000,- Ft 
• Kereset összesen: 374.648,- Ft 
• Kerekítés: 2,- Ft 
• Kereset mindösszesen: 374.650,- Ft 
 
Határid ő: 2014. szeptember 14.  
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés a Bursa Hungarica Fels őoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 
való 2015. évi csatlakozásról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Tavaly is volt ilyen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és 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: 
 
941/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2015. évi csatlakozásról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
1.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat 1. sz. mellékletét 

képező csatlakozási nyilatkozat aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz 
arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati 
fordulójához. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth 
Richárd alpolgármestert, hogy az önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát aláírja.  
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Határid ő: 2014. szeptember 30. (A csatlakozási nyilatkozat aláírására)  
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Hatósági Iroda útján 
 

2.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz szükséges 2.500.000,- Ft-ot a 
2015. évi költségvetésébe betervezi. 
 
Határid ő: 2015. február 15. 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 
 

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 3-ig kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén 
állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 
részére, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely jelen 
határozat 2. sz. mellékletét képezi – a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az 
önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan város honlapján közzéteszi.  
 
Határid ő: 2014. október 3. (Közzétételre)  
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Hatósági Iroda útján 

                   
4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 3-ig kiírja a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére, akik a 2014/2015. 
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem 
rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 
2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely jelen határozat 
3. sz. mellékletét képezi – a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az önkormányzat 
hirdetőtábláján és Hatvan város honlapján közzéteszi.  

 
Határid ő: 2014. október 3. (Közzétételre) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Hatósági Iroda útján 
 

 
8. napirendi pont 

Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának  megállapításáról   
 (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 bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
942/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési 
támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról  

szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 
 
Herceg Dávid, Molnár Benedek, Kádár Balázs, Pet ő Boldizsár, Sedenszki Hunor 
András, Ludányi Dóra, Bognár Gréta, Mezei Boglárka Réka, Varga Mirabella, Szombati 
Barnabás, Nagy Viktor Tamás, Szabó Gyula Szilveszte r, Sándor Levente, Őszi Nóra, 
Gócza Máté, Hordós Hanna Gerda, Csajkás Luca Flóra,  Varga Levente, Pálmány Nóra, 
Pálmány Liza, Püspöki Zsanna, Bürger Boglárka gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri 
önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe; 
 

2.   A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 880.000,- Ft – azaz Nyolcszáz-
nyolcvanezer 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 
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetésér ől szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Elkészült a 2014. évi költségvetés I. félévi rendeletmódosítása, melybe beépültek a képviselő-
testület által elfogadott határozatok, amelyek a költségvetést érintették. Felülvizsgáltuk az 
ebben a félévben beérkezett többletbevételeket, kiadásokat intézmények esetében is. 
Összességében az I. félévben 990 millió 414 ezer forinttal növekedett az önkormányzat bevételi 
és kiadási oldala. Nagy tételként jelentkezik a hiteleknek az állományváltozása. Egyrészt 
fejlesztési hiteleket írtunk egyes képviselő-testületi döntésekre, bár ez a következő időszak 
beszámolójában jelentkezik majd, mert ténylegesen nem lettek felvéve. 
Viszont jelentkezik működési hiányban 202 millió forint, ide a folyószámlahitelt az új számviteli 
törvény szerint be kell építeni. Minden nap könyvelni kell ezt a forgalmat és reméljük, hogy a 
szeptember 15-i adófeltöltéssel nullára tudjuk hozni és reméljük azt is, hogy év végére nem lesz 
működési hiányunk és nulla lesz az egyenlege, mellyel majd visszavesszük az előirányzatát. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
943/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város 2014. évi 

költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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10. napirendi pont 
Beszámoló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkod ásáról és annak pénzügyi   
teljesítésér ől 
  (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Tegnap este átolvastam ezt az anyagot és elég sokat adtunk át Kft.-nek, hasonlóknak. Ezt így 
részletesen nem találtam meg, de ez várhatóan hogy fog alakulni ebben az évben? 
Ezekkel a pénzekkel történik valami, vagy áthúzódik 2015. évre? Például egy 180 milliós tétel. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az Üzemeltető Kft.-re gondol? 
 
Marján János bizottsági tag 
Igen. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Még nem adtunk oda pénzt. A költségvetésbe azok kerültek átadásra az I. félévben, amit a 
képviselő-testület jóváhagyott. Nagy tételként szerepel, ami az eredeti költségvetésben nem 
volt, a Hulladékgazdálkodási Kft.-nek átadtunk 50 millió Ft. Annak kérdése kicsit függőben van 
fedezetként, ha megjön az állami támogatás. Ott írtunk 20 millió Ft többletbevételt, mint 
előirányzatot. Többletkiadások nem kerültek bele, csak ami az eredeti költségvetésbe benne 
van.  
 
Marján János bizottsági tag 
Amit most csinálunk ezt a nagy hidat, amit megelőlegeztünk terveket? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A múltkor a július testületi ülésre bevittük azt az 1 milliárd forintot, abból 260 millió Ft-os 
előfinanszírozási hitelszerződést kötöttünk a Kereskedelmi és Hitelbankkal, és abból 172 millió 
forint a híddal kapcsolatban lehívásra került. Úgy tudom - de itt van a pályázati osztály 
munkatársa -, hogy befogadásra került már a pályázatban, és Hatvan város Önkormányzatának 
kiutalásra kerül. 
 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
Most lett módosítva a támogatási szerződés, és bekerült a támogatási szerződésbe. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Tehát a 170 millió, ha visszajön, akkor vissza tudjuk a hitelt abból fizetni. 
 
Gulyás Csaba könyvvizsgáló 
A kölcsönök megtérülése a 2/c. táblázatban található. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
944/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2014. I. 
félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. I. félévi gazdálkodásról 
és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt 
jóváhagyólag elfogadja. 

Határid ő: 2014. szeptember 12. 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés MÁV Zrt. tulajdonában álló terület vadme ntő dombként történ ő 
használatáról 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását és 
a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
945/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a MÁV Zrt. tulajdonában álló 
terület vadmentő dombként történő használatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd 
alpolgármestert, hogy a Magyar Államvasutak Zrt. tulajdonában álló, hatvani 02/2 hrsz.-ú, 3 ha 
1886 m2 nagyságú, kivett közforgalmú vasút megnevezésű ingatlanból 1 ha 2760 m2 nagyságú 
terület bérletére vonatkozóan az önkormányzat nevében megállapodást kössön, valamint az 
ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges eljárásban a 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.  

A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat végrehajtáshoz szükséges pénzügyi 
forrást 2014. évre 70.000,- Ft erejéig az általános tartalék költséghely terhére biztosítja. 2015. 
évre vonatkozóan 200.000,- Ft erejéig a 2015. évi költségvetésben megtervezésre kerül. 

Határid ő: 2014. szeptember 30. (bérleti szerződés megkötésére és a tulajdonba adási kérelem 
előterjesztésére) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan elidege nítésér ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
89 m 2 3 millió 700 ezerért. Ez milyen állapotban van? 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Nagy arányú felújításra szorul. A Madách utcában van ez az ingatlan. Egy hosszú épület 
amiben négy lakás van, több tulajdonos van, és kettőben az önkormányzat a tulajdonos. Az 
egyik az fel van újítva, abban az Ozsváth úr lakott, ez pedig a legvége és ez nagyon rossz 
állapotban van. Ablak hiányzik, ajtó hiányzik. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Le kellene bontani. 
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Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Össze van építve ott az az egész, és tetőszerkezetet szeretnének felújítani. Jó lenne eladni, 
mert a többi lakó szeretné már a saját tetőszerkezetét felújítani. 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Már háromszor írtuk ki a pályázatot rá. 
 
Marján János bizottsági tag 
Azt néztem, hogy földszint 1. 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Mert ott sorban vannak a lakások egy síkban, és így vannak számozva. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
946/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
ingatlan elidegenítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 
5318/2/A/3 helyrajzi számú, természetben a Grassalkovich út 8. fsz. 1. szám alatt található 89 
m2 nagyságú, lakás megnevezésű ingatlant, legalább bruttó 3.700.000,- Ft, azaz Hárommillió-
hétszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati 
formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 15.  (meghirdetésre) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvany Közérdek ű Lajos Muzeális Gy űjtemény kulturális javainak 
önkormányzati vagyonkezelésbe vételér ől  
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását és 
a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
947/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvany Lajos Muzeális 
Gyűjtemény kulturális javainak önkormányzati vagyonkezelésbe vételéről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel  
(székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: 01-10045784; statisztikai számjel: 
14077340-6420-114-01, adószám: 14077340-2-44) vagyonkezelési szerződést  köt. 
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a Hatvany Lajos Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény kulturális javainak vagyonkezelésbe vételére vonatkozóan, hogy az 
önkormányzat nevében a vagyonkezelési szerződést megkösse és az ezzel kapcsolatos eljárás 
során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.  
 
Határid ő: 2014. szeptember 30. (megállapodás aláírására)  
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda és a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 

14. napirendi pont 
Előterjesztés  a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás  és a Társulás által 
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügy i Szolgálat 2014. évi 
költségvetésének módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A társulási megállapodás alapján ezt is el kell fogadnia a képviselő-testületnek. A társulás a 
múlt heti ülésen már elfogadta. A társulás működése zavartalan volt, a Szolgálat dolgozik. Az 
állami támogatást folyamatosan átutaljuk. Amely önkormányzatok nem fizettek, azoknak most 
kiment a felszólítás, hogy a hozzájárulást fizessék meg. 
 
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 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
948/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat  
1. és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi 
költségvetésének módosítását: 
 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét         296.480 ezer Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 297.048 ezer Ft-ban 
állapítja meg. 

 
Határid ő: 2014. szeptember 15. 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 
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949/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. 
és 2. mellékletét képező, a társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat 2014. évi költségvetésének módosítását: 
 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét            296.428- ezer Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 296.428 - ezer Ft-ban 
állapítja meg. 

 
Határid ő: 2014. szeptember 15. 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségüg yi Társulás és a Társulás által 
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügy i Szolgálat 2014. els ő félévi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítésér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
950/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2014. első félévi 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 1., 
2. és 3. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. első 
félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 15. 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 2991 hrsz.-ú ingatlan kisajátí tásáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Nem találtam meg a rajzon a területet. 
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Kondek Zsolt képvisel ő 
Nincs bejelölve a térképen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Rajta van, ott a sarokban. 
 
Marján János bizottsági tag 
Nincsen vele gond, csak nem találtuk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
951/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 2991 hrsz.-ú 
ingatlan kisajátításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2991 helyrajzi számú, 
természetben Hatvanban a Balassi Bálint úton található, 129 m2 nagyságú, „beépítetlen terület 
+ lépcső” megnevezésű ingatlan vonatkozásában felhatalmazza Horváth Richárd 
alpolgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosával tárgyaljon, és részére az ingatlan forgalmi 
értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 330.000,-Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, 
annak elfogadása esetén pedig helyi közút fejlesztése céljából kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződést kössön vele az önkormányzat nevében. 

2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi 
szerződés megkötése a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében 
felsorolt valamely okból meghiúsul, a képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd 
alpolgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze helyi közút fejlesztése céljából 
a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás eredményes lefolytatása 
érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze. 

3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához 
szükséges pénzügyi forrást 330.000,-Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletében a „Vagyonnyilvántartás és - gazdálkodás, értékbecslés” költséghely terhére 
biztosítja. 

Határid ő: 2014. október 15. (vételi ajánlat megtételére) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Szúnyog szigeti 2 db 20 kV-os szabadvezeték átadás-
átvételér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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952/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan, Szúnyog szigeti 2 
db 20 kV-os szabadvezeték átadás-átvételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Szúnyog-szigeti 2 db 20 kV-os 
szabadvezeték (közcélú hálózat) saját költségen történő kiváltása során megépülő, 7.787.972,- 
Ft + ÁFA értékű berendezéseket üzemeltetésre vagyonjogilag térítésmentesen átadja az Émász 
Hálózati Kft. részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a közcélú hálózat átadás-
átvételéről szóló megállapodás aláírására. 

 
Határid ő: 2014. szeptember 30. (a szerződés aláírására) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/ 3 helyrajzi számú ingatlan 
bérbe adásáról szóló döntés hatályon kívül helyezés éről és használati díj 
megállapításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Ehhez módosító indítvány lesz. 
 
Marján János bizottsági tag 
Nincs itt az Egyed László. Ki foglalkozik még ezzel az előterjesztéssel? 
Nekem szólt a Gyula, hogy bejött aláírni a szerződést, nem tudta aláírni. 
Elolvastam tegnap az anyagot. Azzal nincs is gond, hogy felmondjuk, de mi lesz a téli 
sportolásunkkal? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ki lesz írva újra. 
 
Marján János bizottsági tag 
De nem tudod kiírni, mert az a salak, meg a többi rész nem az önkormányzaté. Erről valami 
egyeztetést kellene csinálni valakivel. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Úgy tudom, hogy bele lett írva a pályáztatásba, hogy az előnyt élvez, aki teniszpályaként 
kívánja az ingatlant üzemeltetni.  
 
Marján János bizottsági tag 
Október 15-én? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Dán Gyulával volt a bizottságnak és testületnek is egy döntése a szerződés hosszabbításra 
vonatkozóan. Egyszerűen nem volt hajlandó aláírni a szerződést, ment a huzavona. Most már 
elvileg aláírta volna, de az lett a döntés, hogy hozzuk be így. 
 
Papp István bizottsági elnök 
És lesz egy módosító indítvány. 
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Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Tehát az kell legyen a módosító indítvány, hogy pályáztassuk meg, azzal kikötéssel, hogy 
előnyt élvez az, aki teniszcentrumként fogja üzemeltetni, és ugyanez marad – 80.000 Ft/hó a 
pályázatban a bérleti díj, 5 éves időtartamra. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökeként az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérbe adásáról szóló döntés hatályon kívül 
helyezéséről és használati díj megállapításáról szóló előterjesztéshez az alábbi  

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

Javasolom az előterjesztést az alábbi határozati javaslattal kiegészíteni: 

3. Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát 
képező 7405 m2 alapterületű, hatvani 3825/3 hrsz.-ú, közterület megnevezésű ingatlan 
bérbeadására a jelen határozat  mellékletét képező pályázatot kiírja. 

Határidő: 2014. szeptember 30. (pályázat kiírására) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és  
  Városfejlesztési Iroda útján 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
953/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérbe adásáról szóló döntés hatályon kívül 
helyezéséről és használati díj megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 219/2014. (II. 27.) 
számú határozatát, melyben a hatvani 3825/3 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásáról döntött Dán Gyula 
egyéni vállalkozó részére. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 30. (értesítésre) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
954/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérbe adásáról szóló döntés hatályon kívül 
helyezéséről és használati díj megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 80.000,- Ft/hó használati díjat állapít meg a 
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képező 7405 m2 alapterületű hatvani 3825/3 hrsz.-ú, 
közterület megnevezésű ingatlan használata miatt 2014. április 1-jétől az ingatlan kiürítéséig 
terjedő időszakra Dán Gyula egyéni vállalkozó (székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 2.) részére.  
A Képviselő-testület felkéri Dán Gyula használót, hogy az ingatlant kiürített állapotban bocsássa 
vissza a tulajdonos részére 2014. október 15. napjáig. 
A Képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a határidő eredménytelen letelte 
után haladéktalanul indítsa meg az ingatlan kiürítése iránti eljárást. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 30. (számlázásra) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A módosító indítványban tett harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
955/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérbe adásáról szóló döntés hatályon kívül 
helyezéséről és használati díj megállapításáról szóló előterjesztést és - a módosító indítvány 
figyelembe vételével - az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát 
képező 7405 m2 alapterületű, hatvani 3825/3 hrsz.-ú, közterület megnevezésű ingatlan 
bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 

Határid ő: 2014. szeptember 30. (pályázat kiírására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés a Bátor Tábor területén építend ő lovarda és gyaloghíd kivitelezési 
munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadá sáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A lovardának nem volt településképi védelmi engedélye, még módosítás alatt vannak a tervek. 
Illetve van még nekik egy szennyvíztisztító létesítményük, amit még nem javasoltunk most 
behozni, mert ott vannak még tisztázandó kérdések. Mert úgy néz ki, hogy az önkormányzati 
árokba szeretnék bevezetni a tisztított szennyvizet, és úgy bevezetni a Zagyvához. Mi fogjuk 
tőlük kérni, hogy a végső befogadótól, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól a 
nyilatkozatot hozzák be, hogy ez megfelel nekik is. Tehát, ha ők kiadják a végső befogadói 
nyilatkozatot, akkor fogjuk azt behozni tulajdonosi hozzájárulásra. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
 
 
 



 

 

552 
 

 

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 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
956/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Bátor Tábor területén 
építendő lovarda és gyaloghíd kivitelezési munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Bolla és 
Gregersen Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 20.) által elkészített építési engedélyezési tervek 
alapján a Bátor Tábor Alapítvány (1033 Budapest, Polgár u. 8–10.) által a Hatvan Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló hatvani 0220/1 hrsz.-ú, természetben Hatvan, Delelő 
utcában található ingatlanon építendő lovarda építéséhez, kivitelezéséhez. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 30. (kérelmező értesítésére) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
957/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Bátor Tábor területén 
építendő lovarda és gyaloghíd kivitelezési munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Bolla és 
Gregersen Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 20.) által elkészített építési engedélyezési tervek 
alapján a Bátor Tábor Alapítvány (1033 Budapest, Polgár u. 8–10.) által a Hatvan Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló hatvani 0220/1 hrsz.-ú, természetben Hatvan, Delelő 
utcában található ingatlanon építendő gyaloghíd építéséhez, kivitelezéséhez. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 30. (kérelmező értesítésére) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés a nyilvános illemhely javítási munkájáró l 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Hányszor használták már ezt az illemhelyet, mert mindig gond van vele? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ez volt az egyetlen nagy gond. Bement a kislány és nem győződtek meg előre, hogy hogyan 
fog tudni kijönni, és kint az anyuka került stresszhelyzetbe belül pedig a kislány, és mire a Zrt.-
től a Kovácsné ideért volna, addigra a tűzoltóság kijött és felnyitotta az ajtót. 
 
Papp István bizottsági elnök 
És hogy kellett volna kijönnie? 
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Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Belülről két lehetőség is van, mechanikusan is és gombbal is. A kislány nem tudta, az 
édesanyja nem ment be vele, mert 10 éves volt. 
Ki van táblázva, tehát el tudta volna olvasni, csak stresszbe került. Ha egy kicsit nyugodtabb lett 
volna az anyuka is meg a kislány is, akkor erre nem került volna sor. Szülőként mindenki 
megijedt volna, ha az ő gyereke lett volna bent. 
Szerintem nem gondoltak arra, amikor bement a kislány, hogy hogyan tud onnan kijönni. Mert 
automatikusan nem nyílik. Ez egy szerencsétlen helyzet volt. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Túlkombinált az a WC. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Belül van kitáblázva. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Én mondtam, hogy kívülre is tegyék ki. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Azt kellene kívülre kitenni, hogy győződjön meg - mielőtt becsukja magára az ajtót - arról, hogy 
hogy kell kijönni. 
De kívülről is ki lehet nyitni, tehát ha megvárták volna Kovácsnét az üzemeltető részéről, ő ki 
tudta volna nyitni nekik az ajtót. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Csak az volt a probléma, hogy a kiírt telefonszámot nem vette fel senki, hiába hívta, és akkor 
jött be segítséget kérni ide a portára. Pont itt voltam akkor. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Beszéltem vele, olyan helyen volt, ahol nem tudta felvenni, és mikor még egyszer hívták… 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Akkor mondják el itta portásoknak, hogy hogyan működik, és akkor ide lehet jönni segítséget 
kérni. 
Én azt hittem, hogy elromlott és azért hívtam a tűzoltókat segítségül. Ezt még 
közterületfelügyelő javasolta. 
 
Marján János bizottsági tag 
867 ezer forintért javítják meg. Mennyibe került? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
10 milliós nagyságrendű. 
 
Marján János bizottsági tag 
És ezt mi megszavaztuk annak idején? 30 ezer forint + ÁFA a bérleti díja egy ilyen WC-nek egy 
hónapban. Ennyiért WC-s nénit lehetne használni mellette! 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ez az automata nyilvános illemhely volt a kérés. Pont ezért, hogy ne kelljen a WC-s néninek ott 
ülni. Meg így elvileg éjjel-nappal tudnák használni. 
 
Marján János bizottsági tag 
És a tűzoltók mit csináltak? 
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Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az ajtót kifeszítették úgy, hogy a kislány ki tudjon jönni. A tűzoltó is azt hitte, hogy 
meghibásodás. 
Ez egy szerencsétlen helyzet volt minden tekintetben. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ki kell írni kívülre is, hogy hogyan működik az ajtó, mert ez máskor is előfordulhat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását és a határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
958/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a nyilvános illemhely javítási 
munkájáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár udvarának 
utcafrontján (HRSZ.: 3012/3.) elhelyezett nyilvános illemhely javításával a B&K Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 2200 Monor, Mátyás király u. 11.) bízza meg bruttó 867.537,- Ft 
összegben, mint a termék kizárólagos magyarországi gyártóját és forgalmazóját. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2014. szeptember 25. (megrendelésre) 
Felelős:  Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés a „3. számú f őút hatvani vasúti felüljáró hídszerkezet és kapcsol ódó 
csomópont építése” cím ű pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó együttm űködési 
megállapodás megkötésér ől   
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A 3-as 21-es híd- és útépítése során új közvilágítási hálózat kerül kiépítésre. A közvilágítási 
hálózatot az önkormányzat kívánja átvenni, mind tulajdonjogilag, mind pedig üzemeltetésre. Az 
üzemeltetést majd más vállalkozók bevonásával fogjuk megoldani, mint jelen pillanatban is. 
Minden új beruházásnál az a cél, hogy ne az ÉMÁSZ-hoz kerüljön a közvilágítási hálózat 
tulajdonjoga, hanem az önkormányzathoz. Ebben az esetben is az önkormányzat kívánja 
átvállalni az új hálózatot. 
  
Marján János bizottsági tag 
Az előbb akkor miért adtuk át neki, ezt a Szúnyog-szigetit? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Mert az nem közvilágítási hálózat, hanem az egy 20 kV-os vezeték. Ott, hogyha meghibásodás 
van - ez a Lőrinci-Jászfényszaru 20 kV-os távvezeték -, tehát ha azon valami meghibásodás 
lesz, és nem adjuk át neki, akkor azt nekünk kell megcsinálni. Az nekünk nem érdekünk, míg a 
közvilágítási hálózat igen. 
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Marján János bizottsági tag 
A Szúnyog-szigeten is lesz világítás.  
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az közvilágítási hálózat lesz. Ez kettő. Nem ugyanaz a hálózat a kettő. 
 
Papp István bizottsági elnök 
AZ előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását és a határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
959/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „3. számú főút hatvani 
vasúti felüljáró hídszerkezet és kapcsolódó csomópont építése” című pályázat kivitelezéséhez 
kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP-3.5.0.09-11-2013-0008 azonosító 
számú, „3. sz. főút hatvani vasúti felüljáró hídszerkezet felújítása és kapcsolódó csomópont 
építése” című pályázathoz kapcsolódóan együttműködési megállapodást köt a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 
közvilágítási hálózat kiépítése tárgyában a jelen határozat mellékletét képező együttműködési 
megállapodás minta szerinti tartalommal.  
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró 
alpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 15. (Együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
22. napirendi pont 

Előterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül „Közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása” cím ű pályázathoz kapcsolódó döntésekr ől 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
A pályázat benyújtásához projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság, műszaki ellenőri 
feladatok és auditori feladatokra választanánk ki a vállalkozókat, mert a pályázat benyújtásánál, 
elbírálásánál jelentős előnyt jelent az, hogyha ezek szerződések már meg vannak kötve. 
Természetesen látszik a határozatban, hogy feltételesen lesznek ezek a szerződések 
megkötve, mert csak akkor lépnek hatályba, ha a támogatási szerződés aláírásra kerül. 
 
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 4 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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960/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia 
Operatív Program keretén belül „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2014-5.5.0/K kódszámú 
„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázat megvalósításához szükséges 
projektmenedzsment  feladatok elvégzésével a ENVECON Kft.-t  (székhely: 1026 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 33.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 2.320.000,-Ft megbízási díjért, azzal a feltétellel, hogy a szerződés a  
pályázati forrás nyújtásáról szóló támogatási szerződés aláírásának napján léphet hatályba. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 20. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
961/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia 
Operatív Program keretén belül „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2014-5.5.0/K kódszámú 
„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázat megvalósításához szükséges 
kötelez ő nyilvánosság  biztosításával járó feladatok elvégzésével a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft. -t (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) bízza meg, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.174.750,-Ft megbízási díjért, azzal a feltétellel, 
hogy a szerződés a pályázati forrás nyújtásáról szóló támogatási szerződés aláírásának napján 
léphet hatályba. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 20. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
962/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia 
Operatív Program keretén belül „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2014-5.5.0/K kódszámú 
„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázat megvalósításához szükséges 
műszaki ellen őri  feladatok elvégzésével az ENVECON Kft.-t (székhely: 1026 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 33.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 2.832.100,-Ft megbízási díjért, azzal a feltétellel, hogy a szerződés a 
pályázati forrás nyújtásáról szóló támogatási szerződés aláírásának napján léphet hatályba. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 20. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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963/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia 
Operatív Program keretén belül „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2014-5.5.0/K kódszámú 
„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása”  című pályázat megvalósításához szükséges 
auditori  feladatok elvégzésével a Sistrade Kft.-t (székhely: 7625, Pécs, Magaslati út 47. A ép. 
2. em. 14) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 
317.500.,-Ft megbízási díjért, azzal a feltétellel, hogy a szerződés  a pályázati forrás nyújtásáról 
szóló támogatási szerződés aláírásának napján léphet hatályba. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 20. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

23. napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskol a mellett parkoló építése” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésr ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
A parkoló építésére 6 ajánlattevőt kértünk fel, egy ajánlat érkezett a ZÖFE Kft. részéről az 
előterjesztésben szereplő összeggel. Mindenben megfelel, nincs szükség hiánypótlásra. Az ő 
kiválasztásához szükséges a bizottság döntése. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
964/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 554/2014. (VI. 26.) számú határozata alapján indult, „Hatvani Kodály 
Zoltán Általános Iskola mellett parkoló építése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, 
a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a ZÖFE Kft. (székhely: 1119 
Budapest, Thán Károly u. 3-5. ) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 
érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás 
bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) 
bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 
ajánlatot, azaz 27.985.707.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 12. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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24. napirendi pont 
Előterjesztés a "Biztosítási szolgáltatás megrendelése " tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról  
  (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 4 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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
965/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a "Biztosítási szolgáltatás 
megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Biztosítási szolgáltatás megrendelése" 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében. 
A beszerzés nettó becsült értéke 15.777.559.-Ft. 
A nyertes ajánlat tartalma alapján fizetendő éves biztosítási díjhoz szükséges fedezet összege 
Hatvan városnak a szerződés időtartama alatti éves költségvetéseibe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Biztosítási szolgáltatás megrendelése" 
elnevezésű, 15.777.559.-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.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Rékasi Éva, osztályvezető; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
966/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a "Biztosítási szolgáltatás 
megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-vel 
2010. október 20. napján megkötött, 921/744806001 kötvényszámú biztosítási szerződését a 
"Biztosítási szolgáltatás megrendelése" elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés hatályba lépésének időpontjáig – de legkésőbb 2014. december 31-ig – 
meghosszabbítja. 
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Határid ő: 2014. szeptember 15. (a biztosítási szerződés meghosszabbítására) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 

25. napirendi pont 
Előterjesztés a "Villamos energia beszerzése" tárgyú k özbeszerzési eljárás 
megindításáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Kondek Zsolt képvisel ő 
Azt lehetne kérni, hogy a közvilágítás bekapcsolásánál a naplementét vegyék figyelembe? 
Éjszakai sötét van, és nem kapcsolják be. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Már többször eljártunk az ÉMÁSZ-nál. Egyelőre nem tudtunk semmit elérni, már államtitkár úr is 
járt el az ügyben, hogy előbb kapcsolják be a közvilágítást.  
 
Marján János bizottsági tag 
És ezt nem vesszük át? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Mi a hálózatot vesszük át, de az áramot központilag kapcsolják fel és ezért nem tudják 
Hatvanban – elvileg - előbb bekapcsolni. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Ez az ami – ha valaki ismeri az ÉMÁSZ rendszerét -, nem teljesen így van. Azt értem, hogy van 
egy hangfrekvenciás vevő, de ugyanarról a hálózatról kapja. Van az EST és a közvilágítás, az a 
vezeték felül. Az alsó az a nulla, meg a világításnak a nulla szála. Azt akkor kapcsolja rá, 
amikor ő akarja. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Írásban és minden fórumon kértük, közben jártunk az ÉMÁSZ felé, nem sikerült elérni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért annak 
határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
967/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a "Villamos energia 
beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Villamos energia beszerzése" 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. A 
beszerzés nettó becsült értéke 14.067.500.-Ft. 
A szükséges fedezet összege Hatvan város 2015. évi és 2016. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül. 

 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Villamos energia beszerzése” 
elnevezésű, 14.067.500.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot 
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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.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki irodavezető; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2014. október 15. (az eljárást megindító felhívás feladására) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi köz beszerzési tervének 
módosításáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
968/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2014. évi közbeszerzési tervet. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 15. (honlapon történő közzétételre) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 

27. napirendi pont 
Előterjesztés a "Gyermekorvosi rendel ő mellett parkoló építése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Marján János bizottsági tag 
Amikor először terveztünk, akkor ez nem jutott eszünkbe, hogy ez nem volt tervezve? 
 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
De, benne volt, csak azok a tervek nem jók. 
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
969/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a "Gyermekorvosi rendelő 
mellett parkoló építése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Gyermekorvosi rendelő mellett parkoló 
építése" elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
eljárás keretében. 
A beszerzés nettó becsült értéke 24.500.000.-Ft. 
A pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Gyermekorvosi rendelő mellett parkoló 
építése" elnevezésű, 24.500.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-
testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) Laskainé Pozsonyi Éva, útügyi ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdh ulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 2014. 1. félévi beszámolójáról  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Kérdezték tőlem, hogy miért nem lehet folyószámlára befizetni. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez nem az, ez a Társulás. 
De hogy miért nem viszik el a szemetet, én azt kérdeztem volna. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Azért ott a Batthyányi sarka ott mostanában elég szépen rendben van tartva. Melyik szemétre 
gondoltál? 
 
Schósz Gabriella, m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Melyik, mert akkor e-mailben megírjuk nekik. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Igen, mert én mindig figyelem. 
 
Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
970/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014. 1. félévi beszámolójáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014. I. félévi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak 1.sz. mellékletével együtt 
jóváhagyólag elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, 
hogy a Társulási Tanács ülésén a társulás 2014. I. félévi beszámolójának elfogadásának 
tárgyában igennel szavazzon. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 15.  
Felelős:  Horváth Richárd alpolgármester 
 
 
29. napirendi pont 

Előterjesztés az „Összefogással a hatékony prevencióér t a hatvani kistérségben” 
című pályázattal kapcsolatos - Heréd községben megszerv ezendő családi és 
egészségnap – programról    
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
Közös pályázatunk a kórházzal, egészség napok szervezése és ez most Heréden van. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
971/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0005 azonosítószámú, „Összefogással a hatékony 
prevencióért a hatvani kistérségben” című pályázat keretén belül a Herédi családi és 
egészségnap program megszervezésével és lebonyolításával a  Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 1.549.400,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a 
pályázati támogatásból biztosított. 

Határid ő: 2014. szeptember 16. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés a „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése 
érdekében” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésekr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
Az egri könyvtárral közös pályázat. Tanfolyamon vesznek részt a könyvtárosok. 
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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 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: 
 
972/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0010 kódszámú „Kulturális szakemberek továbbképzése a 
szolgáltatás fejlesztése érdekében” tárgyú pályázat keretén belül „A fejlesztő biblioterápia 
alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában” elnevezésű 60 órás akkreditált 
továbbképzések lebonyolításával az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézetét 
(székhely: 1827 Budapest, Budavári palota F. ép.), mint ezen továbbképzések kizárólagos 
szervezőjét bízza meg bruttó 60.000,- Ft összegben. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2014. október 1. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
973/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0010 kódszámú „Kulturális szakemberek továbbképzése a 
szolgáltatás fejlesztése érdekében” tárgyú pályázat keretén belül „Könyvtári vezetői ismeretek 
III. Korszerű emberi erőforrás menedzsment” elnevezésű 30 órás akkreditált továbbképzések 
lebonyolításával az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézetét (székhely: 1827 
Budapest, Budavári palota F. ép.), mint ezen továbbképzések kizárólagos szervezőjét bízza 
meg bruttó 40.000,- Ft összegben. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2014. október 20. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
974/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0010 kódszámú „Kulturális szakemberek továbbképzése a 
szolgáltatás fejlesztése érdekében” tárgyú pályázat keretén belül „Könyvtári vezetői ismeretek 
IV. A minőségirányítás kialakítása és értékelése, a minősített könyvtári cím elnyerésének 
módszerei” elnevezésű 30 órás akkreditált továbbképzések lebonyolításával az Országos 
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Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézetét (székhely: 1827 Budapest, Budavári palota F. ép.), mint 
ezen továbbképzések kizárólagos szervezőjét bízza meg bruttó 40.000,- Ft összegben. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2014. november 11. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés Köves Gábor Nándorné, Szinyei András és Lestyán Balázs 
önkormányzati képvisel ők képvisel ői kereteinek 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 4 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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
975/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 2 db „Jászberényi I.” típusú szemétgyűjtő és 
2 db „Pécsi” típusú ülőpad beszerzésével a Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, 
Ady E. út 25.) bízza meg bruttó 219.202,- Ft összegben, mint kizárólagos gyártót és 
forgalmazót. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Köves Gábor Nándorné 
önkormányzati képviselői kerete terhére 66.040,-Ft összeg erejéig, Szinyei András 
önkormányzati képviselői kerete terhére 153.162,-Ft összeg erejéig biztosított. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
976/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú közterületre 
kihelyezésre kerülő 2 db szemétgyűjtő és 2 db ülőpad helyszínre történő szállításával és 
telepítésével a Koroknai Építőipari és Szolgáltató Kft.-t  (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 
116.) bízza meg bruttó 14.864,- 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 Köves Gábor Nándorné 
önkormányzati képviselői kerete terhére 7.432,-Ft összeg erejéig, Szinyei András 
önkormányzati képviselői kerete terhére 7.432,-Ft összeg erejéig biztosított. 
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Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
977/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága hatályon kívül helyezi 4 db 80/80/50 cm méretű virágláda megrendeléséről szóló 
861/2014. (VII. 24.) számú határozatát. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
978/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg a közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés alapján a 4 db 80/80/50 cm méretű növényekkel beültetett virágláda 
beszerzésével, valamint a Pázsit u. 13-17. számú társasház előtti közterület 
környezetrendezési munkáival és a Pázsit u. 19-21. számú társasház és a Pázsit u. 23-25. 
számú társasház közötti közterület fagyal növények beültetési munkáival bruttó 833.106,-Ft 
összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs képviselői 
kerete terhére bruttó 833.106,- Ft összeg erejéig biztosított. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
979/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 Pázsit u. 27-29. számú társasház előtt 
található 30 m2 járdaszakasz felújítási munkáival a Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Külterület 024/16 hrsz.) bízza meg bruttó 179.070,- Ft összegben (bruttó 5.969,-Ft/m2 
egységáron), 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 Lestyán Balázs képviselői 
kerete terhére bruttó 179.070,- Ft összeg erejéig biztosított. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy részének 
a felhasználásával kapcsolatos 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 4 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
980/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 752/2014. (VI. 24.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
981/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 Nádas Sándor 
önkormányzati képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
33. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati képvisel ők képvisel ői kereteinek felhasználásával 
kapcsolatos 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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
982/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 694/2014. (VI. 24.), 695/2014. (VI. 24.) és 696/2014. (VI. 24.) számú határozatait 
hatályon kívül helyezi. 
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Határid ő: azonnal  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
34. napirendi pont 

Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képvi selő képvisel ői kerete egy 
részének a felhasználásáról 
  (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 bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
983/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 Boldogi úton 1 db közvilágítási lámpatest 
kihelyezésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza 
meg bruttó 78.740,- 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 Köves Gábor Nándorné 
önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére 78.740,- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
35. napirendi pont 

Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete 
felhasználásáról 

   (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 bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
984/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 Vár utca 11-17. sz. előtti egyes 
szakaszokon, összesen 74 m2 felületű járda felújításával a KAVICSÚT Kft.-t  (székhely: 3000 
Hatvan, Külterület 024/16. hrsz.) bízza meg bruttó 447.675,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Tarsoly Imre önkormányzati 
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
36. napirendi pont 

Előterjesztés a Batthyányi utcai csapadékvíz-elvezet ő rendszer javításáról  
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását és 
a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
985/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 Batthyányi utca 37/a. szám alatti ingatlan 
előtt lévő tisztító akna javításával, egy 1100x1800x150 mm méretű vasbeton fedlap 
legyártásával, szintbehozatalával és 4 darab 150 mm szélességű áteresz lezáró beton végfal 
kialakításával a Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 30.) bízza meg 
bruttó 333.902,- 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: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
37. napirendi pont 

Előterjesztés a Szabadság úti közterület egy részének rendezésér 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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
986/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 Szabadság utcai közterületen 75 m2 
nagyságú terület gyepráccsal történő burkolásával a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 
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3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 1.450.000,- 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 
 
 
38. napirendi pont 

Előterjesztés térfigyel ő kamerarendszer üzemeltetésér ől, karbantartásáról  
   (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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
987/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az elektronikus térfigyelő rendszer 
üzemeltetésével, a hálózati hozzáférés biztosításával és a rendszer karbantartásával 2014. 
október 1-jétől 2014. december 31-ig a GLOBAL-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 62.) bízza meg bruttó 857.250,-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 meglévő térfigyelő 
kamerarendszer, riasztók 2014. 2. félévi üzemeltetése költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 30. (a szerződés megkötésére) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés állati melléktermék gy űjtéssel kapcsolatos döntésr 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 tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
988/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
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melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az állati melléktermék gyűjtőkonténer alá 
helyezhető rozsdamentes tálca beszerzésével az Inox-Technology Kft.-t (székhely:8000 
Székesfehérvár, Kisteleki utca 76.) bízza meg bruttó 275.600,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a 2014. évi város- és községgazdálkodás költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
40. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújít ási munkájáról 
  (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 tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
989/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 46.546,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Grassalkovich út 3-5. 
4/32. szám alatti lakás egy szobájának laminált parkettával való burkolásával. 
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. szeptember 19. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
41. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken t örtén ő fakivágásokról  
   (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 4 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 9 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
990/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 1660/1 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 52. számú épület előtti közterületen lévő 2 db jegenyefa és 2 db lepényfa 
kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 4 db gömbjuhar növény beültetésével 
kerüljenek pótlásra a Hatvan, Teleki úti közterületen. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 20. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
991/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 2883 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Nagy Sándor 
u. 6. számú épület előtti közterületen 1 db gesztenyefa és 2 db juharfa kivágásához, azzal a 
feltétellel, hogy a növényeket 3 db gömbakác növény beültetésével a Teleki úti közterületen 
kerüljenek pótlásra.  
 
Határid ő: 2014. szeptember 20. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
992/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2738/10 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, 
Kastélykert u. 9. számú épület előtti közterületen 2 db csavartfűz kivágásához, azzal a 
feltétellel, hogy a növényeket 3 db gömbakác növény beültetésével a Teleki úti közterületen 
kerüljenek pótlásra.  
 
Határid ő: 2014. szeptember 20. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
993/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 2123 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Mátyás 
Király u. 2. számú épület előtti közterületen 1 db akácfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a 
növényt 1 db gömbakác növény beültetésével a Teleki úti közterületen kerüljön pótlásra.  
 
Határid ő: 2014. szeptember 20. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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994/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 4568/54 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Dózsa téri 
közterületen 2 db szilvafa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növényeket 2 db gömbakác 
növény beültetésével a Teleki úti közterületen kerüljenek pótlásra.  
 
Határid ő: 2014. szeptember 20. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
995/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 1184 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Béke út 35. 
számú épület előtti közterületen 1 db ezüstjuhar kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a 
növényeket 2 db gömbakác növény beültetésével a Teleki úti közterületen kerüljenek pótlásra.  
 
Határid ő: 2014. szeptember 20. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
996/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 178/6 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Mészáros 
Lázár út végén található közterületen lévő akácfa erdő ritkításához, azzal a feltétellel, hogy a 
növényeket 10 db gömbakác növény beültetésével a Teleki úti közterületen kerüljenek pótlásra.  
 
Határid ő: 2014. szeptember 20. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
997/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/36 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Pázsit u. 
11. számú  társasház előtt 1 db fűzfa; a Hatvan, Pázsit utca 1. számú társasház előtt 1 db 
lucfenyő; a Hatvan, Pázsit utca 22. számú társasház előtt 1 db juharfa kivágásához, valamint a 
Hatvan, Pázsit utca 7. számú társasház előtt 1 db fenyőfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy 
a növényeket 6 db gömbakác növény beültetésével a Teleki úti közterületen kerüljenek 
pótlásra.  
 
Határid ő: 2014. szeptember 20. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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998/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 4568/54 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Horváth 
Mihály út 23. számú társasház előtti közterületen 1 db vadszilva kivágásához, azzal a feltétellel, 
hogy a növényeket 1 db gömbakác növény beültetésével a Teleki úti közterületen kerüljenek 
pótlásra.  
 
Határid ő: 2014. szeptember 20. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
42. napirendi pont 

Előterjesztés Papp István önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy részének 
felhasználásáról  
  (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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
999/2014. (IX. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 Rákóczi Ferenc út 144. sz. ingatlan előtti 
töredezett járdaszakasz felújításával Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, 
Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 79.050,- 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 Tarsoly Imre önkormányzati 
képviselő képviselői kerete terhére 50.000,- Ft erejéig, és Lestyán Balázs önkormányzati 
képviselő képviselői kerete terhére 29.050,- Ft erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 10 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 

K.m.f 
 
 
 

 KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ PAPP ISTVÁN 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági tag városfejlesztési bizottsági elnök            


