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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága 2014. október 29-én 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal Kistanácskozó termében tartott nyílt üléséről

Jelen vannak:
Papp István
Bagi Miklós
Köves Gábor Nándorné
Marján János
Palik Józsefné
Kondek Zsolt

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

képviselő, állandó meghívott

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
Horváth Richárd
Szinyei András
Lestyán Balázs
dr. Szikszai Márta
dr. Kovács Éva
dr. Veres András
Bánkutiné Katona Mária
Schósz Gabriella
Dudásné Csikós Ágnes
Tóth Ivett
Gulyás Katalin
Nagy Ferenc

Ofella Zoltán

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
jegyző
aljegyző
ügyvéd
gazdálkodási irodavezető
településfejlesztési osztályvezető
általános igazgatási osztályvezető
pályázati ügyintéző
városi főkertész
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető
igazgatója
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető
igazgatója
Futball Club Hatvan Egyesület elnöke

Jegyzőkönyvvezető:

Barna Attiláné

Soós Péter

* * *

Az ülés elején Horváth Richárd polgármester úr, Szinyei András és Lestyán Balázs
alpolgármesterek köszöntötték a bizottság tagjait.
Polgármester úr kívánt munkájukhoz és az előttük álló feladatokhoz sok sikert és
kitartást.
Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság öt
tagjának részvételével az ülés határozatképes.
Papp István bizottsági elnök
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv
aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a
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jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Köves Gábor Nándorné legyen. Kérte a bizottságot, hogy
szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta Köves Gábor Nándorné bizottsági tagot a jegyzőkönyv
aláírójaként.
Papp István bizottsági elnök
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendek közül az alábbi
pontot vegye le a bizottság az ülés napirendjéről:
19. napirendi pont: Előterjesztés jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről
Továbbá kérte, hogy a bizottság vegye fel napirendjei közé az alábbi pontokat:
31. napirendi pont: Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a
Hatvani Belvárosi Római Katolikus Egyházközség részére
32. napirendi pont: Előterjesztés a „Regionális üveghulladék hasznosító rendszer
előkészítése Hatvan városában” című pályázathoz kapcsolódó döntésről
Marján János bizottsági tag
Javasolta, hogy Ofella Zoltán az FC Hatvan Egyesület elnökének kérésére a meghívóban 15.
napirendi pontként szereplő „Előterjesztés az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásról”
című pontot a bizottság első napirendi pontként tárgyalja.
Papp István bizottsági elnök
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátotta azt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1058/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a 2014. október 29-i nyílt ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel közterület karbantartási tevékenységek
ellátására megkötendő közszolgáltatási szerződésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft. kizárólagos tulajdonában álló hatvani 5331/21 hrsz. ingatlanra
történő ráépítés tárgyában
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
5. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
6. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott támogatás jogcímének módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
7. Előterjesztés az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004. (X. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
8. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal elé kihelyezésre kerülő
virágládák beszerzéséről és beültetéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
9. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
10. Beszámoló a közterület-használat ellenőrzésének eredményességéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
11. Beszámoló a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
12. Előterjesztés a Hatvani Vasútállomás féléves nagytakarításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
13. Előterjesztés a Hatvani 5. sz. Általános Iskola informatikai eszközeinek pótlásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
14. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás
által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi
költségvetésének módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
15. Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
16. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
17. Előterjesztés gazdaságfejlesztési elképzelésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
18. Előterjesztés városfejlesztési elképzelésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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19. Előterjesztés karácsonyi díszkivilágítással
döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

és

adventi

vásárral

kapcsolatos

20. Előterjesztés helyi jelentőségű védett természeti területek élőhelyeinek megóvásával
kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
21. Előterjesztés a Hatvan, Grassalkovich út 8. fsz. 3. szám alatt található
önkormányzati tulajdonú bérlakás részleges felújításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
22. Előterjesztés a hatvani 4131 és a 4137 helyrajzi számú ingatlanok telekhatárrendezéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
23. Tájékoztató a 2014-2015. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának
előkészítéséről
(TÁJÉKOZTATÓ -TUDOMÁSULVÉTEL)
24. Előterjesztés a hatvani 6310/25 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen történő
zöld hulladék ideiglenes elhelyezésének engedélyezéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

25. Előterjesztés a "Gyermekorvosi rendelő mellett
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

parkoló

építése”

tárgyú

26. Előterjesztés a „Hatvani Napsugár Óvoda épületének homlokzati hőszigetelésére”
pályázat benyújtására
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
27. Előterjesztés érintésvédelmi, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
28. Előterjesztés a forgalomtechnikai módosításokról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
29. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú intézmények felújításával kapcsolatos
döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
30. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
31. Előterjesztés
díjmentes
közterület-használat
Belvárosi Római Katolikus Egyházközség részére
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

megállapítására

a

Hatvani

32. Előterjesztés a „Regionális üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan
városában” című pályázathoz kapcsolódó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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1. napirendi pont
Előterjesztés az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Marján János bizottsági tag
Néhány szót szeretnék mondani az egyesülettel kapcsolatban. Köszönjük szépen az
önkormányzatnak és minden szervezetnek az eddigi támogatásokat.
Arra kérnék mindenkit, hogy aki teheti, nézze meg, hogy milyen munkát végzett ez az egyesület
az elmúlt 4 évben, illetve azokat a fejlesztéseket, amit közösen az önkormányzattal, illetve
TAO-s támogatással meg tudtunk valósítani.
Valamint, amiért most itt ülünk bent. Év elején próbáltunk kérni egy 30 milliós támogatást, ami
nem is támogatás, mert tulajdonképpen azt az egész intézményt, az egész focipályát az
egyesület tartja rendbe. Vagyis igazából ez nem is az FC Hatvan támogatása, hanem egy
karbantartást, állagmegóvást, nagyfokú fejlesztést végzett az egyesület.
Mi szeretnénk azt, hogy az egyesület mindig stabil lábakon álljon. Ugyanis a TAO-s
pályázatokból sok pénzt lehet szerezni, de ha van egy bizonyos közüzemi tartozás, vagy a NAV
felé tartozás, akkor eleshet az az egyesület ettől a támogatási formától, aki ebbe belekerül.
Szeretnénk tehát kérni az önkormányzatot, hogy támogassa az egyesület munkáját, és azt is,
hogy aki teheti, az tényleg jöjjön el és nézze meg.
Átadnám a szót Ofella úrnak.
Ofella Zoltán FC Hatvan Egyesület elnöke
Marján úr jól elővezette a mondandómat, ezért csak röviden szólnék hozzá.
Nagyon szépen köszönöm az elmúlt 4 évben az önkormányzatnak a támogatását, illetve a
pénzügyi bizottságnak is, mert mindig meghallgató fülekre találtunk és rugalmasan segítették a
munkánkat.
Ez a 4 év ez arról szólt, hogy az önkormányzat segítségével - és ezt ki kell hangsúlyozni -, egy
fejlődési pályára állt ezt a klub. Úgy gondolom, hogy megpróbáltunk ennek megfelelni és a jelen
pillanatig ez sikerült. Ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy a felnőtt csapatunk jelenleg a
legjobb 40 csapat között van az országban, mert NB III.- ban most a 3. helyen vagyunk, hanem
abban igazából, hogy egy teljesen új színt kapott a létesítmény, megújult, normálisan
karbantartjuk és nem csak a focisták, hanem az atléták száma is emelkedett. Mindemellett
pedig nagyon sok a szabadidő sportoló. Kedd, csütörtök, pénteki napokon ki kell nézni, van
amikor 600 ember van egyszerre a létesítményben.
Úgy gondolom, hogy ez nagyon díjazandó és a mai világban, amikor a gyerekeket rendkívül
nehéz kimozdítani a szabadba, ez egy fontos feladat. Ehhez köszönöm, hogy hozzájárultak, és
remélem, hogy a következő évben is ugyanilyen lelkesen és eredményesen fogjuk képviselni
ezt a várost. Szeretnénk még magasabb szinten dolgozni, és bízom benne, hogy Önök majd
ugyanígy segítenek bennünket, ahogyan az elmúlt években tették. Köszönöm!
Palik Lászlóné bizottsági tag
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Bizottság! Kedves meghívott Vendégek!
Én első alkalommal ülök ebben a bizottságban, 4 évig a szociális bizottságban voltam tag,
illetve elnökhelyettes. Köszönöm ezt a lehetőséget.
Máris lenne kérdésem az előterjesztéssel kapcsolatban. Olvasom, hogy folyamatosan történik a
beruházás és műszaki problémák merültek fel. Mik voltak ezek a műszaki problémák és történte folyamatos tájékoztatás az önkormányzat felé?
Utána pedig majd lenne még egy véleményem.
Ofella Zoltán FC Hatvan Egyesület elnöke
Először is karbantartó gépek felújítása folyamatos, amely ebben az évben különösen sok
kiadást jelentett. Az egyik az egy nagyteljesítményű fűnyíró gép, ami több mint 1 millió forintba
került, és az idén sajnos többször is elromlott. Az idő eljárt fölötte.
Az épületnél voltak olyan problémáink, amit meg kellett oldani. Itt a beruházásnál volt egy
fűtésfejlesztés, ami igen csak megterhelte a költségvetésünket. A pályázati pénz és a
támogatási kereten felül hozzá kellett még járulnunk, hogy ez műszakilag megfelelő legyen.
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Palik Lászlóné bizottsági tag
Köszönöm! Annyi hozzáfűzni valóm lenne, hogy úgy gondolom, hogy az intézmények minden
fillért igyekeznek megfogni a városban, és kevés az az egyesület, vagy intézmény, aki kér, és
azonnal kap.
Kondek Zsolt képviselő
Egy kis történelemmel kezdeném, mert már 6 éves koromtól ismerem ezt az egyesületet, sőt a
másikat is, mert mind a kettőben voltam, és volt, hogy közös volt ez a két egyesület.
Valamikor megyei szintű, sőt NBI B-s szintű csapata is volt Hatvannak.
Folyamatosan fejlődött az egyesület, felkerült a harmadosztályba, onnan másodosztályba és
kétszer NB I-be kerülésért játszott osztályozó mérkőzést az Újpesttel és a Sopronnal, és volt
olyan eset, hogy 8.500 néző volt kinn ezen a pályán. Ez igen csak megviselte ezt a pályát,
hiszen ráfordítások nem történtek.
Aztán üzemeltette a Városüzemeltető Zrt., ami - Decsi Ferenc elmondása szerint -, több mint 30
millióba volt a Zrt.-nek ez a sporttelep. És természetesen az önkormányzat adta azt a bizonyos
támogatást, amivel megyei 6. helyen szoktunk tanyázni.
Most ezzel a kevesebb költségvetéssel, profi szemléletű vezetéssel minden feltételt próbálunk
felújítani és örülünk, hogy az ország legjobb 40 csapata között vagyunk az NB III 3. helyén.
Jóval kevesebb pénzből.
Államtitkár úr még év elején kért tőlünk egy költségvetést, hogy miben és hogy lehet az
egyesületet működtetni, akkor ezek a tételek le lettek írva. Az is, hogy a testnevelési órákat is
ott tartják a DISZI tanulói részére, az összes városi sportrendezvény ott van tartva. Ezek mind
költséggel járnak, viszont ha az egyesület bemegy egy intézménybe, akkor fizet a KLIK-nek. A
KLIK viszont nem fizet az egyesületnek, mert ott van tartva az óra. A szemetet el kell vinni, a
pályakarbantartást meg kell csinálni, a járulékos költségeket, azt mind meg kell fizetnie az
egyesületnek.
Vannak gazdasági szempontok, amelyeket az elnök úr nagyon jól behozott ebbe az
egyesületbe, stabil lábakon áll az egyesület, de ez az összeg, ez a 4 és fél millió forint ez igen
csak hiányzik az egyesületnek, hogy év végéig talpon tudjon maradni.
És mint hallottuk a TAO pályázatokban, ami sok-sok pénzt hoz ide a városnak, 450 millió
forintnyi TAO támogatást vehetnénk igénybe, sajnos nem tudjuk teljes egészében igénybe
venni, de szeretnénk minél többet igénybe venni, minimális önerő mellett.
Kell ez a 4,5 millió forint, hogy minden számlánk nullás legyen, és hát kigazdálkodni nagyon
nehéz, mert sokkal nagyobb területen, sokkal nagyobb fűtés, sokkal több gyerek, több néző,
mint ami eddig volt. Mondhatnék még ezer példát. Köszönöm!
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 5 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, 1 tartózkodással,
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1059/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az FC Hatvan Egyesületnek
nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Hatvan Város
Önkormányzata és a Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert Sporttelep) között létrejött együttműködési megállapodásban szereplő 21.800.000,- Ft, azaz
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Huszonegymillió-nyolcszázezer forint támogatási összeg 2014. október 30. napjával
26.300.000,- Ft, azaz Huszonhatmillió-háromszázezer forint támogatási összegre módosuljon.
A 4.500.000,- Ft támogatás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.)
önkormányzati rendeletben a helyi adó többletbevétel terhére biztosított.
Határidő: 2014. november 15. (többlettámogatás átutalására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
1060/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesülettel
(székhelye: 3000 Hatvan, Népkert - Sporttelep) megkötött együttműködési megállapodást közös
megegyezéssel a jelen határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak
megfelelően módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodást módosító okirat aláírására.
Határidő: 2014. november 15. (a szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

2. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll ez a Kft. Az önkormányzat a Kft.-én keresztül
szeretné ellátni a megfelelő háttér infrastruktúrának a megteremtését, közterek burkolatainak a
felújítását, karbantartását, újnak az építését. Tetszenek látni, hogy az elmúlt időszakban
jelentős mértékben megnövekedett a felújított közterületeknek a négyzetmétere. Indokolttá vált,
hogy ezzel a kérdéskörrel egy külön közszolgáltatási szerződés keretében foglalkozzon a
város. Az elmúlt hónapokban sikerült beszerezni azokat a műszaki eszközöket, gépeket,
amelyek alkalmasak arra, hogy térkövet megfelelő minőségben gyártsanak.
A bérleti szerződés mellékletében láthatóak azok a listán feltüntetett eszközök, amelyek a
bérletnek a tárgyát képezik.
A jogi konstrukció tehát akként működik, hogy az önkormányzat megvásárolta, kizárólagos
tulajdonát képezik ezek az eszközök. Az önkormányzat a kizárólagos tulajdonában lévő Kft.
útján kívánja a tevékenységet végezni. Ezen tevékenység az önkormányzati törvényben
meghatározott feladatokként nevesítve van.
A bérleti szerződés tartalmazza azokat a részletszabályokat, ami alapján a tulajdonos
önkormányzat a tevékenységet végző cég részére bérbe adja az eszközöket. A következő
napirendi pontban pedig látható lesz az a közszolgáltatási szerződés, amely a tevékenység
végzésének a jogi kereteit szabályozza.
Palik Lászlóné bizottsági tag
Miért jobb a Vadászati Múzeum Beruházó Kft.-nél a térkő gyártó üzem, mint a Várgazdálkodási
Zrt.-nél?
dr. Veres András ügyvéd
A Városgazdálkodási Zrt. átalakítása most folyamatban van, több testületi határozat született
már arról, hogy profiltisztítás és átalakítás is lesz majd a Zrt.-ben. A Zrt. Kft.-vé fog átalakulni,
ennek megfelelően az üzleti tevékenységek illetve azok a közszolgáltatási tevékenységek,
amelyeket ellátott eddig, átgondolásra kerülnek.
Előző testületi üléséken volt téma a Zrt. Kft.-vé történő átalakítása, minden okirat, ami a
bejegyzéshez szükséges a cégbíróságon benyújtásra került, az adóhivatal elfogadta az
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átalakulásnak a tényét, tehát a napokban várjuk a bejegyző végzést, amely alapján a Zrt. már
Kft.-vé válik. Akkor nyilván a jövő évi üzleti terv és a cégek költségvetésében kerül majd
meghatározásra azon ellátandó feladatoknak a köre, amiben egy kis profiltisztítás lesz. Ez már
itt fog elhelyezkedni majd.
Palik Lászlóné bizottsági tag
Ez nem derült ki az előterjesztésből, azért kérdeztem meg.
Marján János bizottsági tag
Látom, hogy a Beruházó Kft.-ről van szó, nem az Üzemeltetőről. Ez szándékolt?
dr. Veres András ügyvéd
Szándékos igen. Az Üzemeltetőnek más az üzleti terv szerint ellátandó feladata, jelenleg a
Grassalkovich kastélyhoz kapcsolódó feladatokat látja el. Ott is lesz majd változás, a testületi
anyagban tetszenek majd látni, hogy a jövőben tevékenység ellátás finanszírozás valószínű
kikerül abból a körből, de ez egy másik napirendi pont keretében lesz.
A gazdasági racionalitás illetve a jövőbeli üzleti tervek és a tevékenységek végzésébe ez már
bele illik. Sok-sok változás lesz majd, amit az évek alatt megtapasztaltak az ügyvezetők illetőleg
az önkormányzat, és most van az az idő, hogy mérleget vonjunk, hogy mi az, ami jó, illetve
változtatnunk kell rajta. Ezek szervezeti, cégjogi és strukturális változások. Első lépésként, hogy
Zrt.-ből Kft. lett, illetve bizonyos tevékenységek átrendezése.
Ez folyamatosan, pár hónapig most napirend lesz, tehát a háttérmunkák már elkezdődtek.
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1061/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötendő
bérleti szerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete akként határoz, hogy elfogadja a Hatvan
Város Önkormányzata, mint bérbeadó és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, mint bérlő
között megkötendő és jelen határozati javaslati 1./ számú mellékletét képező határozatlan
időtartamra vonatkozó bérleti szerződés rendelkezéseit, és felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2014. október 30. (az okiratok aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási iroda útján

3. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel közterület karbantartási tevékenységek
ellátására megkötendő közszolgáltatási szerződésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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dr. Veres András ügyvéd
Ez a napirendi pont kapcsolódik az előzőekhez. Ott megteremtettük az eszközök használatának
a jogcímét, ami a bérlet. Ebben a napirendi pontban pedig azon közszolgáltatási szerződés
látható, amit az önkormányzat a kizárólagos tulajdonában lévő Kft.-vel köt. A közbeszerzési
törvény vonatkozó szabályai értelmében a kizárólagosan az ajánlatkérő tulajdonában lévő cég
esetében közbeszerzési eljárást lefolytatnunk nem kell. Ez már több közszolgáltatás esetében
is így működik, ezt a múltból tetszenek tudni. Fontos szabály, hogy az előző bérleti szerződést
jogosultak vagyunk megkötni akár határozatlan időtartamra is. A Kbt. szerint jelen szerződés
maximális időbeli hatálya 5 év, ezért van az, hogy ez a közszolgáltatási szerződés 5 évre
kötődik.
Amint említettem, az önkormányzati törvény nevesíti a településüzemeltetési közfeladatot, ez
teremti meg a jogcímet arra, hogy közszolgáltatási szerződést tudunk kötni.
A közszolgáltatási szerződésben a 3. pontban látható a közszolgáltatásnak a konkrét feladatát,
a többi rendelkezés pedig az általános szerződési tartalomnak megfelelően készült. Ezen
szerződés a tényleges tevékenységnek, illetve annak a későbbi elszámolását fogja
meghatározni közszolgáltatás keretében. Így komplett a két napirendi pont, a használat illetve
maga a tevékenység végzése.
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1062/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel közterület
karbantartási tevékenységek ellátására megkötendő közszolgáltatási szerződésről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 1009-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa
akként határoz, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés
közfeladatának ellátása érdekében közszolgáltatási szerződést köt Széchenyi Zsigmond
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel jelen
határozat 1./ számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere

4. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft. kizárólagos tulajdonában álló hatvani 5331/21 hrsz. ingatlanra történő
ráépítés tárgyában
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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dr. Veres András ügyvéd
Polgári jogi dolgokat szeretnék mondani magyarázatként.
Már júliusban a képviselő-testület tárgyalta ezt ezen megállapodást, ez egy speciális
jogviszony. Tetszenek tudni, hogy tavaly év végén a Beruházó Kft. megvásárolta volt Cukorgyár
területén lévő ingatlanok jelentős részét. Ezen előterjesztés abba a városfejlesztési
koncepcióba passzol, amely szerint élettel, feladattal kell ellátni majd azt a területrész, ami már
a Kft. tulajdonát képezi. Júliusban ezen megállapodásnak a szövegét tárgyalta a testület,
Háromoldalú megállapodás, részben a Beruházó Kft., mint magának a földterületnek a
tulajdonosa, a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület, aki pályázati támogatásból,
mint ráépítő szeretné felépíteni azt a sportcsarnokot, ami a Beruházó Kft. tulajdonában lévő
földterületen áll, az önkormányzat pedig a majdan felépítendő sportcsarnok üzemeltetőjeként
kapcsolódik be a jogviszonyba.
Az önkormányzat miután elkészül ez a sportcsarnok és megvalósul a beruházás, akkor
szeretné az üzemeltetési jogokat ellátni, és kötelezettségeket, amennyiben valamilyen módon a
létrejövő épülethez jogi kapcsolata lenne.
Az előző megállapodás akként szólt, hogy a Sportegyesület, miután megvalósítja a beruházást,
minden további feltétel és – nagyon fontos, hogy -, ellenszolgáltatás nélkül, tehát kvázi
ingyenesen átadja a tulajdonjogot az önkormányzatnak. Tehát ott egy olyan tulajdonjog
átruházás történne, ami után az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége nincs.
Mi ezt elfogadtuk így júliusban, de a Sportegyesület is nyilván saját közgyűlése elé terjesztette
ezen napirendi pontot, és annyi kiegészítést kértek a megállapodáshoz tenni, hogy az
önkormányzat tudomásul veszi, hogy létesítendő felépítmény tulajdonjogának önkormányzat
általi megszerzése a Magyar Állam képviseletében az MNV Zrt. jóváhagyásától függ.
Tehát nagyon fontos, hogy a koncepciót és a feladatnak az ellátását támogatja a
Sportegyesület, csak nem akar abba a helyzetbe kerülni, hogy amikor ő támogatásból, illetőleg
egyéb TAO-s pénzből megépíti ezt a sportcsarnokot és kvázi az Állam tudta és beleegyezése
nélkül ingyenesen átadja az önkormányzatnak a tulajdonjogot, mert ebből jogi probléma lehet.
Így annyi kiegészítés történt, hogy a 3. személy, magyarul a Magyar állam jóváhagyásától függ
az, hogy átadhatja-e a Sportegyesület ellenszolgáltatás nélkül az önkormányzat, mint későbbi
üzemeltető részére, az általa felépített sportcsarnok tulajdonjogát.
Vastagon szedve, dőlttel a 7. pontban látható a kiegészítés, és ez passzol az egyesület által
elfogadott közgyűlési határozattal, és így már a háromoldalú megállapodást a Kft. ügyvezetője,
az egyesület elnöke és a polgármester úr - az önkormányzat nevében -, alá tudja írni. Ezzel
meg tud indulni a folyamat.
Marján János bizottsági tag
És a 15 év.
dr. Veres András ügyvéd
Igen.
Papp István bizottsági elnök
Ez nagyon jó lesz, ha elkészül. És úgy néz ki, hogy erre azért van pályázati pénz.
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1063/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. kizárólagos tulajdonában álló
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hatvani 5331/21 hrsz. ingatlanra történő ráépítés tárgyában című előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy elfogadja a jelen
képviselő-testületi határozat 1./számú mellékletét képező Széchenyi Zsigmond Kárpádmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társasággal és Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel – a létesítendő sportcsarnok
tulajdonjogának és használatának rendezésére vonatkozó polgári jogi megállapodás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, és felhatalmazza Hatvan Város
polgármesterét a megállapodás aláírására.
Határidő: 2014. október 30. (okiratok aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

5. napirendi pont
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Minden önkormányzati tulajdonban álló cég köteles üzleti tervet készíteni, ez alapján végzi az
éves gazdasági tevékenységét. Az üzleti tervek az előző év végén készülnek, testületi
jóváhagyással válnak a cég ügyvezetése számára kötelező érvényűvé.
Ezek a számok évközben változhatnak. Ezért mondjuk azt, hogy üzleti terv, nem pedig egy
végleges, olyan matematikai elszámolás, ami már nem módosítható.
Esetünkben a Média-Hatvan Kft. az üzleti tervének a módosításáról szól az előterjesztés. A
Média-Hatvan Kft.-vel a PR és kommunikációs tevékenység ellátására kötött a város
közszolgáltatási szerződést. A közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatait a Média
Kft. eddig ellátta, ugyanakkor az előző évben elfogadott üzleti tervéhez képest szükséges
számára bruttó 9,5 millió Ft, ahhoz, hogy a 2014. év november és december hónapban
megfelelő módon el tudja látni az üzleti tervétől eltérően, vagy attól többletben meghatározott
feladatait.
Nagyon fontos, hogy az üzleti terv módosítása a képviselő-testület jóváhagyásától függ, tehát a
meglévő üzleti tervben akkor tehet az ügyvezető kiegészítést vagy változtatást, hogyha ezt a
tulajdonos jóváhagyja. Esetünkben előírja a tulajdonos a Kft. ügyvezetése részére, hogy a
2014. évet már a tényszámok alapján lezárandó mérlegben – ott van egy kiegészítő melléklet -,
pontosan térjen ki arra, hogy ezt a 9,5 millió forintot mire fordította.
Tehát a folyamatos gazdasági tevékenység végzésén túlmenően, amikor ő lezárja a december
31.-ét és majd jövő tavasszal hozza tulajdonos önkormányzat részére az előző évi
tényszámokon alapuló beszámolóját, köteles ezen pénzösszeg felhasználásnak a jogcímét
tételesen elszámolni. Így az előterjesztésnek a határozati javaslata akként szól, hogy 9,5 millió
forintot biztosít az önkormányzat a Kft. részére, és meghatározza, hogy a közszolgáltatási
szerződésben meghatározott kötelezettségének a teljesítésére fordíthatja 2014. novemberében
és decemberében, és köteles tételesen elszámolni majd a tényszámok birtokában a pénz
felhasználásról.
Palik Józsefné bizottsági tag
Ez már az előremutató, ezt értettem, de nekem lenne pár kérdésem.
Milyen feladatokat látott el, ami meghaladta a tervezetet, illetve a jóváhagyott előirányzatokat?
Illetve, hogy a túlköltekezésről egyeztetett-e a menedzsment a tulajdonossal, kapott-e rá
engedélyt, és ha igen, kitől? Több, mint 7 %-os ez a pótlólagos összeg, mire kell még?
Ezt már értettem, hogy november-decemberre kellene.
A legutóbb benyújtott beszámolóból ez még nem tűnt ki, mi történt közben? Milyen feladatokat
kaptak?
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dr. Veres András ügyvéd
Az ügyvezető úr nincs itt, a testületi ülésen szerintem fog a kérdésekre tételesen válaszolni.
Feljegyzeteltem és továbbítom az ügyvezető úr részére.
A jogi kereteket mondtam, ami alapján az előterjesztés kötelező, merthogy érinti a cég jogszerű
működését.
Papp István bizottsági elnök
Nyilván az önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződésben foglaltakra fogja költeni.
Ebben benne lesz még a jégpálya előkészítés is.
Palik Józsefné bizottsági tag
Értem a továbbiakat, én ezeket szeretném megkérdezni.
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, 1 tartózkodással,
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1064/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u.
12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve akként határoz, hogy a nonprofit közhasznú
gazdasági társaság részére közszolgáltatási szerződésben meghatározott szerződéses
kötelezettségei 2014. november és december hónapokban történő teljesítésére 9.500.000,- Ft
azaz Kilencmillió-ötszázezer forint többletforrást biztosít. A képviselő-testület kötelezettségként
írja elő a társaság részére, hogy ezen összeget csak és kizárólag az önkormányzattal
megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségei teljesítésére fordíthatja, és a
2014. üzleti évet lezáró mérleg beszámolójában köteles kitérni az összeg tételes
felhasználásáról.
Pénzügyi fedezet helyi többlet adóbevétel terhére 2014. évben rendelkezésre áll.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

6. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott támogatás jogcímének módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.ben Hatvan Város Önkormányzata többségi tulajdonnal rendelkezik. 22 tagja van a Kft.-nek,
Hatvan Város Önkormányzatának és Jászfényszaru Városnak van többségi tulajdona, de
Hatvané az 50 %-ot meghaladó tulajdoni arány.
Ahhoz, hogy a cég gazdasági tevékenységét folyamatosan tudja végezni, már ezen időpontot
megelőzően is a két önkormányzat, Hatvan és Jászfényszaru is adott - az önkormányzatok
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határozata alapján -, olyan külső, pótlólagos támogatást a cégnek, ami ahhoz kellett, hogy a
gazdasági tevékenységek likviditását fenntartsa, illetőleg a szállítói állományát tudja kezelni.
Hatvan korábbi határozatában támogatás megelőlegezése jogcímén adta ezt az összeget. Ez
egy számviteli, pénzügyi kérdés. Közeledünk az év vége felé, támogatás nem volt eddig. Annak
érdekében, hogy jogszerűen legyen a könyvekben, amelyekben lezárjuk a 2014-es gazdasági
évet, ezen összeg, az önkormányzat számára kvázi visszakövetelhető legyen ez az ezen a
jogcímen korábban átadott 30 millió Ft, szükségesnek véljük a korábbi támogatás
megelőlegezés jogcímet tagi kölcsönre módosítani.
A tagi kölcsön arról szól, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos a Kft. részére átadott összeg
jogcímét módosítja. Eszerint tagi kölcsönné válik ez az összeg.
A Polgári törvénykönyv lehetőséget biztosít arra, hogy a felek, amíg a jogviszony fennáll, azt
közös megegyezéssel bármikor módosítsák, a jogcímet is közös megegyezéssel változtassák.
Meg szeretném jegyezni, hogy Hatvan adott először segítséget a Kft.-nek. Jászfényszarunál is
én jártam el annak idején, amikor ők is adtak pótlólagos összeget. Ők már tagi kölcsönként
nyújtották ezen összeget.
Nem voltunk biztosak abban, hogy ebben az évben, év végével - sajtóban, itt-ott voltak hírek-,
hogy esetlegesen központilag támogatást kapnak a hulladékos cégek országosan, mert nem
helyi problémáról beszélünk, hanem jogszabályi változásokból ered az a problémakör, amellyel
minden hasonló jellegű cégnek helyt kell állnia.
Jelen szakaszban, mivel nem volt támogatás, a jogcímet rendbe kell tennünk. Inkább kölcsön
legyen, mert nem kizárólagosan Hatvan tulajdonát képezi ez a cég, hanem 22 település van
benne. A kicsiknek pici az üzletrészük, 100 ezer forintos üzletrésszel rendelkeznek, de kvázi
egy jogi személy részére biztosítjuk, ami nem kizárólagosan Hatvan tulajdonát képezi. Ezért
jogilag indokolt a jogcímet megváltoztatni.
Palik Józsefné bizottsági tag
Az első két kérdésemre meg is kaptam a választ, amit szerettem volna kérdezni. Miért nem
járulnak hozzá, hogy működőképes maradhasson?
dr. Veres András ügyvéd
Igazából ez nem helyi kérdés. Egy jogszabályi környezetben dolgozunk. A legjobb szándék
szerint próbálja az ügyvezetés ellátni a feladatát. Rendkívül nehéz feladat, mert az
önkormányzati törvény alapján kötelező közfeladat a hulladék elszállítása, ugyanakkor a
mostani jogszabályi környezet meghatározza a díjtételek nagyságát. A ténylegesen felmerülő
költségek meghaladják azt az árbevételt, ami a céghez befolyik, tehát ebből ered az egyik
problémakör.
A másik problémakör pedig abból ered, hogy a lakosoktól rendkívül nehéz beszedni a
hulladékelszállítás díját.
Nehéz eldönteni, hogy mi az a nagyságrend – 5 ezer Ft, 10,15 ezer -, amikor ezt már jogi útra
tereljük, mert az ajánlott küldemény, a tértivevény, az ismételt megküldés költsége halmozódik,
még a semmiből, vagy a nehéz helyzetből. És a megtérülés, míg ebből pénz lesz rendkívül
nehézkes.
Be kell kalkulálni a rosszul fizető lakosságot. A cégek egész jól fizetnek.
Volt nem olyan rég egy céges nap, amikor elemeztük a társaság pénzügyi helyzetét, és
elmondható, hogy a cégekkel többé-kevésbé rendben vagyunk, a lakosságtól elég nehéz
beszedni a pénzt.
Van rá jogszabályi lehetőség, hogy átadhatjuk és köztartozás módjára a NAV behajtja, de ott is
ránk terheli a költségét. Nem vagyunk sokkal előbbre, mert a rosszul fizető lakosnak a 15 ezer
forintjára még ráterhelődik a költség, meg a NAV által felszámolt díj.
Addig, amíg ebben nem lesz központi változás, addig ez egy élő probléma. Én úgy tudom – ezt
is csak a sajtóból -, hogy tervezi a kormányzat, hogy egy országos holding rendszerben fogja
majd működtetni a közszolgáltatási cégeket, és akkor esetlegesen, ha jó következtetéseket
vonunk le az előzményekből, még megkapnánk az elvégzett szolgáltatásnak az ellenértékét
egy központ kalapból. És ő próbálná behajtani az egyes nem fizetőktől a pénzt. Rendkívül
nehéz kérdés, most igazából a mi feladatunk, hogy a jogcímet rendbe tegyük. Ez által a cég
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könyveiben és az önkormányzat nyilvántartásában egy kötelezettségként, egy visszafizetendő
tagi kötelezettségként fog szerepelni ezen összeg.
Megjegyzem, hogy a 30 millió forinton túlmenően van még a cégnek hasonló jogcímen átadott
összeg, ott még lejáratunk nem volt. Lehet, hogy a következő hónapban hasonló témában
fogunk jelentkezni.
Marján János bizottsági tag
Már sokszor tárgyaltunk erről. Legalábbis félévente bejön. A múltkor mi mondtuk, hogy tagi
kölcsön legyen, de nem sikerült, most örülök neki.
Közfeladatot kell, hogy ellásson, de nem tudja a saját pénzeszközeiből ezt megoldani.
Véleményem szerint ezt nem tagi kölcsönként kell, hogy megkapja hosszútávon, hanem az
önkormányzatoknak ezt ki kell, hogy fizessék a Kft. részére. Mert a törvény az így szól. Ez most
egy rövidtávú megoldás, amit mi csinálunk, és abban bízok, hogy a kormányzat majd fog adni
pénzt erre. A Kft.-nek a működését ez nagyon befolyásolja.
A város ezt most magára vállalja, de a többi önkormányzatnak kellene megértenie ezt, hogy
amikor ez a Kft. dolgozik, akkor az ő feladatát is ellátja.
Egy félévig ez működőképes, de ha még a következő félévben is veszteséget halmoz fel ez a
cég, akkor nem lesz jogalap arra, hogy mi bármit csinálhassunk, és akkor el kell gondolkodni
azon, hogy a törvény adta lehetőséget kihasználva az összes többi önkormányzatot
felszólítsuk.
dr. Veres András ügyvéd
Abban bíztunk az előzmények alapján, hogy talán október hónapban fog ez a támogatás
valamilyen módon realizálódni, nem történt meg. Múlt héten volt egy többségi tulajdonosi
ügyvezetés, főkönyvelő általi megbeszélés. Ezt a feladatot meghatározta Hatvan az
ügyvezetésnek, hogy valamennyi pici önkormányzatot tessék megkeresni, próbálni őket
beláttatni a cég jelenlegi helyzetével, mert a következő levél már akként fog szólni – amit János
az imént mondtál -, hogy tessék hozzájárulni. Tehát Heréd, a Nógrád megyeiek és az összes
többi picike falunak is részt kell venni a közteherviselésben. Tehát ez közfeladat.
Eddig bíztunk abban, hogy a két legnagyobb, Jászfényszaru és Hatvan, ennek eleget tesz,
akkor át tudunk lendülni és el tudunk jutni addig a pillanatig, amíg a kérdéskör megoldódik
központi szinten. De úgy látjuk, hogy ebben az évben már erre nem kerül sor. Ezért az
ügyvezetés már meg is kezdte a kapcsolatfelvételt az önkormányzatokkal, mert a szemetet el
kell vinni, annak van költsége.
Marján János bizottsági tag
A másik pedig, hogy tudomásul kellene venni, hogy ez mennyibe kerül. A valós költségeket
kellene kimutatni az önkormányzat részére a cégnek. Látni azt a számot, hogy most mivel
dolgozik, és mivel kellene, hogy dolgozzon, hogy normálisan a feladatait ellássa. Ha ez nincs
meg, akkor nem tud dönteni az önkormányzat. Elfogadjuk a kormányzattól, hogy rezsicsökkent
valamilyen szinten, csak van egy bizonyos pont, ahol már ezt nem kellene. A holdingnak én
örültem, amikor ez felvetődött, ott azt mondták, hogy a tényleges költséget fogják majd kifizetni,
mint az egészségügyben. De húzódik, és én úgy látom az előterjesztésből, hogy egy hónapot
megint csúszunk. Én tudom, hogy miért, mert a költségvetés úgy áll, ahogy, de az
önkormányzatnak meg az a feladata, hogy ezt a céget ne hagyja.
dr. Veres András ügyvéd
A lehetőségekhez képest, azokkal a lépésekkel eddig éltünk, amivel lehetett, tehát be van adva
a támogatási kérelem. Amit a jogszabály eddig lehetővé tett, azzal maximálisan rendben
vagyunk.
Nyilván most már az ügyvezetésnek a gazdálkodásához kapcsolódó az a kérdés, hogy az
eddigi rosszul fizető, vagy nem fizető önkormányzat fizesse ki a lakos helyett valamilyen
módon, mert a szemét el van szállítva.
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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 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1065/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott
támogatás jogcímének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. részére a közszolgáltatás
működőképességének fenntartása érdekében pályázati támogatás előlegek céljából támogatás
jogcímén átadott 30.000.000,- Ft, azaz Harmincmillió forint összeg jogcímét módosítja akként,
hogy azt Hatvan Város Önkormányzata tagi kölcsön jogcímén jelen határozati javaslati
1./számú mellékletében meghatározott tagi kölcsönszerződés szerint nyújtja.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 1./ számú mellékletét
képező kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan Város Polgármesterét a
kölcsönszerződés aláírására.
Határidő: 2014. október 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere

7. napirendi pont
Előterjesztés az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004. (X. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Én nagyon örültem ennek az előterjesztésnek, és lenne egy javaslatom. A panelben lakó
családoknak nincs lehetősége ilyen barkácsolós, nyársalós hely kialakítására, és ha nincs
családi házas ismerősük, akkor ebből nagyon kimaradnak. Javasolhatnám-e, hogy a „zöldút”
keretében egy ilyen nyársaló kiépítését. Illetve többet, mint a kirándulóhelyeken.
Gulyás Katalin városi főkertész
Van is már ilyen a Zagyva mellett.
Palik Józsefné bizottsági tag
Ennek keretében is lehetne. Mert nem biztos, hogy mindenki elmegy oda. Ez egy jó ötlet lenne
a családoknak, rengeteg időt lehetnének kinn a szabadban együtt.
Ez csak egy javaslat, de nagyon tetszett nekem ez az előterjesztés.
Kondek Zsolt képviselő
Engem is nagy örömmel töltött el, mert 3 éve pattanok le mindig a jogi útvesztőkről. Nagyon
szépen köszönöm Főkertész asszony munkáját ebben.
Próbálkoztunk már régebben a tölgyes erdő bekapcsolásával, ugyanis Hatvan területén és a
környéken nem volt helyi védettséget élvező zöldterület, fa és egyéb növényzet. Örülök, hogy
végre sikerült és még egyszer dicséret az ebben közreműködőknek.
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Még egy dolog erre az észrevételre, amit Képviselő asszony mondott. A nyársaló hely lakott
területen mindig problémás, mert akinek a háza mellett van, az nem szerencsés, mert odamegy
a füst. A füstöt szabályoztuk már bizonyos rendeletekben.
Külterületen viszont valóban szerencsés ilyen helyeket kialakítani. Kérem, Képviselő társaimat,
hogy akinek van erre megfelelő kerete – én jelen pillanatban sakk asztalokat helyeztem ki -,
szóljon, mert fel kell derítenem, hogy milyen területekre, hová lehetne elhelyezni ilyen nyársaló
helyeket.
Papp István bizottsági elnök
Ez már a jövő évi költségvetésből lesz.
Bagi Miklós bizottsági tag
Kik a tulajdonosai ezeknek a területeknek?
Gulyás Katalin városi főkertész
Önkormányzat, a Magyar Államkincstár és Kft.
Bagi Miklós bizottsági tag
Cukorgyári ülepítőnek nem tudom ki a tulajdonosa?
Gulyás Katalin városi főkertész
Aranyfácán Kft.
Bagi Miklós bizottsági tag
A Tölgyes felső legelő.
Gulyás Katalin városi főkertész
Igen, az a Magyar Államkincstár.
Bagi Miklós bizottsági tag
Az jelenleg is tájvédelmi besorolás alatt áll.
Gulyás Katalin városi főkertész
Nem áll. Szeretnék majd országos védelem alá, de nincsen. Itt a levél, tehát nincs.
A közeljövőben - ezt írja a Bükki Nemzeti Park, aki egyeztetett a Minisztériummal -, a
Nagygombosi tölgyes, legelő-erdő országos jelentőségű védelem alá helyezését jelenleg nem
tartom indokoltnak.
De ez nem azt jelenti, hogy nem lehet helyi védettségű, illetve utána szeretnék, tudom, hogy
szeretnék, országos jelentőségű védelem alá helyezni.
Bagi Miklós bizottsági tag
Milyen kötelezettségekkel jár ez?
Gulyás Katalin városi főkertész
Először is van egy kezelési terv, hogy mi mindent kell itt elvégeznünk. Ez egy 50 oldalas
kezelési terv. Időben és térben is meghatározzák, hogy melyik területen mit kell végezni. Az
invazív fajoknak a kiirtása, az őshonos fajoknak a továbbszaporítása, tehát ugyanazokkal a
fajokkal legyen betelepítve az ott szedett szaporítóanyagból. A gyurgyalagos fal környezetének
a rendben tartása, mikor kaszálhatunk, hogy kaszálhatunk, ezeket tartalmazza. Mindenre
kiterjed ez a terv, nagyon részletes. A Zagyva-menti Környezetvédő Egyesület készítette el ezt
a kezelési tervet.
A Cukorgyári tóra vonatkozóan pedig én állítottam össze, szintén a Cserháti Mátyás
segítségével.
Ebben a hónapban alakult meg az ÖKOPLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület,
ezzel szeretne együttműködni az önkormányzat és pályázatokat benyújtani a jövőben.
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Nagyon fontos, hogy egy öko-főutcát szeretnénk kialakítani, ami az önkormányzattól indul át a
cukorgyári részeken, azért van benne ez a Cukorgyári tó is, aminek a megőrzését szeretnénk,
és áthalad Újhatvanon. Ez egy kicsit talán közelebb hozza a két városrészt is.
A Szúnyog-sziget, a Népkert, a Cukorgyári tavak illetve a volt Cukorgyárnak a területe, ez egy
központ lenne, az öko-folyosónak egy olyan része, amit mi is kihasználunk és fejlesztünk.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását és a rendelet-módosítást szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1066/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épített környezet
értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

8. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal elé kihelyezésre kerülő
virágládák beszerzéséről és beültetéséről
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1067/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal elé kihelyezésre kerülő virágládák beszerzéséről és beültetéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 10 db virágláda beszerzésével és
beültetésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan,
Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 350.000,- Ft összegben a közterület-karbantartási
tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2014. november 20. (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
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9. napirendi pont
Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1068/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi
támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján

életkezdési

Balog Dominik, Bene Máté Bátor, Bene Cecília Boróka, Borbély Ádám, Szatmári
Abigél Eszter, Fodor Áron, Kozma Dorián, Tóth Zétény, Jenei Dávid, Hajdu Mira
Anna, Major Gergely, Lőrincz Gergő 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 480.000,- Ft – azaz
Négyszáz-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.
Határidő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

10. napirendi pont
Beszámoló a közterület-használat ellenőrzésének eredményességéről
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását és a
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1069/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a közterületek használatáról, valamint a
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet)
12. § (3) bekezdése alapján a közterület használatának eredményességéről szóló beszámolót
elfogadja.
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11. napirendi pont
Beszámoló a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról
(Beszámoló 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1070/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kedvezményes burgonya-,
alma- és hagymavásárlási akcióról szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kedvezményes burgonya-, alma- és
hagyma akcióról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2014. november 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

12. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Vasútállomás féléves nagytakarításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Van egy ilyen szerződésünk a MÁV-val, hogy ezt elvégezzük.
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1071/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti, és működési szabályzatáról szóló 35/2010 (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Vasútállomás nagytakarítási
feladatának elvégzésével a Gold Clean Duó Kft.-t (székhely: 1087 Budapest, Kerepesi u. 1-5.
VII. ép. 1/27.) bízza meg 504.630,- Ft + ÁFA összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata és a MÁV Zrt. között 2014. június 18-án
megkötött szerződés alapján rendelkezésre áll.
Határidő: 2014. október 31. (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gondnokság útján
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13. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani 5. sz. Általános Iskola informatikai eszközeinek pótlásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Kérdésem lenne. Mit loptak el? Az eltulajdonítás körülményéről feljelentés történt-e?Milyen a
közbiztonsága az iskolának? Folyik-e nyomozás? Milyenek a körülmények, mert úgy tudom,
hogy riasztórendszer működik? Hány ajánlatkérés történt és volt-e köztük hatvani?
Ajánlatkérés, nem ami bejött.
dr. Szikszai Márta jegyző
Az 5. sz. iskola felújítása alatt történt ez a lopás. Eltűnt a számítástechnikai eszközökön kívül
más is, ami az ott dolgozó pedagógusok magántulajdonát képezi.
Nem volt egy ideig ablak, az ablakon, az állványon jöttek-mentek. Mondhatom azt, mert mi is
benne voltunk a felújításban, hogy egy ilyen eset szinte elkerülhetetlen, ha meg van rá a hajlam
bizonyos emberek részéről.
Feljelentést tettünk. A biztosító nem fizetett, mert külsérelmi nyomok nem voltak, az épület
gyakorlatilag tárva-nyitva volt, le sem lehetett zárni, mert ebben az időszakban nem volt ablak.
Három árajánlatot kértünk, Koczka Ferenc székhelye Lőrinciben van, de hatvani üzlete van.
Palik Józsefné bizottsági tag
Megértem, hogy ilyen nagy felújításnál mindenhol nem állhatnak ott, csak gondolom, hogy ezen
a számítástechnikai termen van zár is, amit be lehet zárni, vagy ha kiszedik az ablakot, akkor
azt napközben felügyelik. Tehát azt gondolom, hogy itt emberi mulasztás is történt, mert nem
feltétlenül gondolom, hogy éjszaka vitték el, mert akkor a riasztónak működnie kellett volna.
Tehát azt gondolom, hogy az iskola vezetésének a felelősségét is felvetném, hogyan oldották
meg a napközbeni felügyeletet, főleg, hogy ez egy hangsúlyos terület, ahol értékeink vannak.
Én azért az iskola vezetését is megkérdezném, hogy megtettek-e mindent, hogy ezek a dolgok
ne tűnjenek el.
Ezek komoly dolgok, amik a gyerekek tanításához elengedhetetlenek, és nem minden percben
tud egy önkormányzat beszállni, hogy segítsen, és mindig megvegye.
Nem egy intézményben történt felújítás és máshol is vannak értékek.
Természetesen meg fogom szavazni, csak most ezek a gondolatok fogalmazódtak meg
bennem. Köszönöm!
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását és a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1072/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani 5. Sz. Általános Iskolába
beszerzendő informatikai eszközök leszállításával a Mikrotechnika-Kontroll Kft.-t (székhely:
3200 Gyöngyös Petőfi utca 33.) bízza meg bruttó 251.740,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati
rendeletben a Gondnoksági feladatok költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2014. október 31. (a beszerzés lebonyolítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gondnokság útján
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14. napirendi pont
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi
költségvetésének módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Bővebb magyarázatot, ha kaphatnék.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Ez a társulás működteti jelenleg a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatot.
Félévkor már módosításra kerültek a társulás előirányzatai, most a III. negyedévi változások
kerültek beépítésre. A bérkompenzáció intézményhez történő átcsoportosítása az, ami beépült.
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 5 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1073/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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
300.736 ezer Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét
Ft-ban állapítja meg.

301.304

ezer

Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
1074/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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:
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a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét
300.684 - ezer Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 300.684 - ezer Ft-ban
állapítja meg.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Hatvan város Polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

15. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
A képviselő-testület augusztusban fogadta el a 2014. évi költségvetési rendelet módosítását,
melyet a június 30-i állapotnak megfelelően készítettünk el.
Ez az előterjesztés a július - augusztus – szeptember hónapban bekövetkezett változásokat
követi nyomon. Voltak képviselő-testületi döntések, azok kerültek beépítésre, voltak
többlettámogatások, melyek beépítésre kerültek a rendeletmódosításba.
Hitel tekintetében beépítettük, amit a képviselő-testület megszavazott, illetve szeptember 30ával nem volt az önkormányzatnak folyószámlahitele, ez visszavonásra került az
előirányzatokból is, amit félévkor megemeltünk. Valamint a felhalmozási, likviditási hitelbe
beépítésre került 205 millió 507 ezer forint, amit a képviselő-testület 1 milliárdos keretében
hagyott jóvá.
Itt el szeretném mondani, hogy ez már lecsökkent, mivel benne volt az a 172 millió forint, amit a
híd építésére pályáztunk meg, és ez megérkezett az önkormányzat számlájára, tehát ez az
összeg is már visszafizetésre került.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1075/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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.

16. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Csak nyomon követés történt. A Bajza József Gimnázium esetében elkészült a műfüves pálya,
beépítésre került bérleti díja a táblázatba.
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A rendeletmódosítást szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1076/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati
vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

17. napirendi pont
Előterjesztés gazdaságfejlesztési elképzelésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Jelezni kívánom, hogy a 17. és a 18. napirendi pontoknál nem szeretnék sem a vitában, sem a
szavazásban szeretnék részt venni. Ezek komoly anyagok és át kell őket gondolni, de tegnap
este 9 órakor ezeket az anyagokat még nem kaptuk meg.
Az SZMSZ-ben a 8. § (1) bekezdésében is az van, hogy 3 nappal előbb meg kapnunk az
anyagot. Ez ma reggel érkezett. Nekem ma reggel nem volt időm erre, ezért én ennél a két
napirendi pontnál nem veszek részt a vitában sem és a szavazásban sem.
Papp István bizottsági elnök
Köszönöm, tudomásul vesszük.
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
Egyszerre elmondanám a két napirendi pontot.
A gazdasági fejlesztéseket célszerűbb előre hozni a vonzóbb településkép miatt. Ez esetben a
munkahelyteremtés és a tőkevonzó képesség megerősítését jelentené. Az önkormányzatnak is
kerültek a tulajdonába olyan területek, amelyek jelenleg nincsenek hasznosítva. Ilyen a volt
Cukorgyár területe és a volt nagygombosi laktanya területe. Valamint a déli elkerülő út, ami még
nincsen megépülve. A déli városrészen célszerű lenne egy új zöldmezős beruházást létrehozni,
amihez szükséges a déli elkerülő út megépítése. Ezek jelentenék a gazdaságfejlesztési
elképzeléseket.
A városfejlesztési elképzelések esetében különböző szempontrendszerek szerint
meghatározásra kerültek, hogy miket szükséges fejleszteni.
A vonzó településképhez hozzátartozik – amit már a város elkezdett -, hogy a különböző utakat,
járdákat, köztereket az önkormányzat felújítsa. Ezt folytatni szükséges, és egy olyan térkő
üzemet lenne célszerű létesíteni, ami előremutatóbb, mint a mostani egyszerű térkő üzemünk.
Egy modern technikával felszerelt térkő üzemre gondolunk mi, tehát nem a mostani betonból
gyártott, hanem ez a gőzöléses, automata rendszerű térkő gyártó gép, és ehhez egy komoly
üzem létrehozása. Valamint nagyon leromlott állapotú az önkormányzat tulajdonában álló
nagygombosi major, melyhez már készítettünk számításokat, hogy mennyibe kerülne a teljes
felújítása, de ezt pályázati források nélkül az önkormányzat valószínű, hogy nem fogja tudni
végrehajtani. Ezért turisztikai pályázaton lenne célszerű turisztikai célú hasznosítással indulni
majd a nagygombosi major fejlesztésével kapcsolatosan.
Ami nagyon fontos, hogy a lakosság Hatvanban jól érezze magát, szabadidős
tevékenységekhez létesítményeket kellene fejleszteni, létrehozni. Ilyen a sport- és szabadidő
központ, amelyet nagyon sokan várnak a városban, és melynek a tervei el is készültek a
Kézilabda Egyesület közreműködésével.
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A színház és rendezvényterem iránti igény is nagyon nagy a város lakosai részéről, ahol
színvonalas előadásokat lehetne tartani és nem kellene a fővárosba vagy Egerbe utazni ezért.
A Sóderbánya területén már korábban vizsgálatok történtek, hogy a vízisportok területén
fejlesztéseket lenne célszerű végezni. A Kajak-kenu Szövetség keres olyan területet, ahol az
edzések folyhatnának. Nekünk adott a Sóderbányánk, Budapesttől 60 km-re vagyunk, szépen
lehetne fejleszteni, és a hatvani lakók részére is egy sokkal megfelelőbb környezet kialakítását
jelenthetné, mint a mostani. Most is sokan járnak ki.
A Kodály Zoltán Általános Iskola melletti területet megvette az önkormányzat a BOSCH-tól.
Jelenleg parkolókat alakítottunk ki ott, de maradt egy nagy terület, ahol uszodát lehetne szintén
építeni, mivel tudjuk, hogy a jelenlegi uszoda kihasználtsága nagyon nagy, ezért a lakosság
elég szűkösen tudja azt használni.
Papp István bizottsági elnök
Ehhez is lesz pályázat. A mindennapos testnevelés során fontos az úszásoktatás, sok gyerek
van a városban, tehát ez várhatóan indulni fog.
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
Nagyon nagy az érdeklődés egyébként is az úszósport iránt.
A környezetbiztonság növelése alatt azt értjük, hogy Hatvan elég belvizes terület, és már eddig
is sok munkát végzett az önkormányzat ezen a téren. Eddig is két pályázatot nyert, amelynek
segítségével tudta a csapadékvíz-hálózatát fejleszteni, de ezt a munkát szükséges még tovább
folytatni. A csapadékvíz-hálózat olyan probléma, amit annyira nem veszünk észre, de ha
lezúdul egy nagyobb mennyiségű eső, akkor látjuk, hogy a város több területén vannak olyan
pontok, ahol komoly beruházásokat kellene végrehajtani, hogy a csapadékvizet el tudjuk
vezetni.
A Népkert többfunkciós használatán azt értjük, hogy másik három településsel,
Jászfényszaruval, Heréddel és Boldoggal együtt célszerű lenne egy olyan víztározót kialakítani,
amit szabadidős tevékenységre, például csónakázásra lehetne használni, egy szépen kialakított
környezetben.
A közvilágítási hálózat korszerűsítése, beletartozik az infrastrukturális hálózat fejlesztésekbe.
Ennek fejlesztésére is nagy szükség lenne, mert az utcák alulvilágítottak, nagyon sok helyen
nem korszerű lámpatestek vannak elhelyezve. Erre az önkormányzat már nyújtott is be
pályázatot.
Nagy kincse van Hatvannak, ez a termálvíz, ami már többször felmérésre került a környéken a
turai termálvízhálózattal együtt. 40 fokos termálvíz található 1000 méteres mélységben. Ezt
célszerű lenne kihasználni olyan szempontból, hogy egy távfűtési rendszert alakítana ki az
önkormányzat, ahol az önkormányzat a saját intézményeit rá tudná erre a hálózatra kapcsolni,
és ez által jelentős költség megtakarításokat lehetne eszközölni. Persze ebbe a pályázati
pénzek azért mindig bele vannak gondolva.
Az északi elkerülő út folytatása, valamint a déli elkerülő út kialakítása nagyon fontos lenne
olyan szempontból, hogy a város belső területein a forgalmat le lehetne csökkenteni. Ugyanis
jelen pillanatban az Óhatvani és az Újhatvani városrészt egyedül a Vasúti híd, egy úthálózat
köti össze. Nagyon sürgető lenne megoldani, hogy az országos főút a város két részét ne csak
egy helyen kösse össze. Az átmenő forgalom mind a város központján halad keresztül.
Ehhez kapcsolódik a belterületi utak fejlesztése is. Célszerű lenne a város belterületén is több
összekötő, alternatív utat kialakítani, ahhoz, hogy zavartalan legyen a városi közlekedés.
A közbiztonság növelése miatt tovább kellene a térfigyelő kamerarendszert is bővíteni, hogy a
város lakosainak biztonságérzete tovább növekedjék. Vannak is már ennek eredményei, amikor
a térfigyelő kamerarendszer segítségével derítenek fel eseteket.
Papp István bizottsági elnök
Ezek a terveink. Ami elég előrehaladott állapotban van tudomásom szerint, az a
világításkorszerűsítés, mert legalább egy 50 %-os megtakarítást lesz. Évente 70-80 millió forint.
Körülbelül.
Ez 100 %-ban finanszírozott lesz és kétszer akkora, mondhatnám háromszor akkora fényerőt
fog jelenteni.
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Mindkét elkerülő út ügyében pedig miniszterelnöki ígéret van, reméljük, hogy megvalósul.
Valamint gondolkodunk abban is, hogy a strand területén mindenképp meg kell oldanunk a
gyermekmedence kérdését. Ezt akár saját erőből is, több részletben, de meg kell oldani.
Köszönjük a tájékoztatást.
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 következő határozatot hozta:
1077/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a gazdaságfejlesztési
elképzelésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az alábbi táblázat szerinti
gazdaságfejlesztési elképzeléseket:
Gazdasági fejlesztések
fejlesztendő terület

javasolt hasznosítás

kapcsolódó fejlesztések

volt cukorgyári terület
újrahasznosítása

biogázüzem, üveggyár,
aszalóüzem, élelmiszer
feldolgozás, e-hulladékfeldolgozó

volt nagygombosi laktanya
újrahasznosítása

kis- és középvállalkozások
munkahelyteremtő
beruházásai, gazdasági
jellegű erdő telepítése

autópálya 59-es km-énél
lehajtó kialakítása,
felsőoktatási intézmények,
lakóterületek létrehozása

a város D-i, DNy-i külterületi
területrészeinek bevonása

kis- és középvállalkozások
munkahelyteremtő
beruházásai, logisztikai
központ létrehozása

D-i elkerülő út kiépítése

Határidő: folyamatos
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Palik Józsefné bizottsági tag nem szavazott.

18. napirendi pont
Előterjesztés városfejlesztési elképzelésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1078/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a városfejlesztési
elképzelésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az alábbi táblázat szerinti
városfejlesztési elképzeléseket:
Városfejlesztések
meghatározott cél

javasolt helyszínek

város közigazgatási területe
vonzó településkép
kialakítása, fenntartása

kapcsolódó fejlesztések
térkőüzem létrehozása
(történelmi belváros öko
főutca létrehozása,
városrészi alközpontok
kialakítása)

a műemléki épületegyüttes
nagygombosi Grassalkovich- turisztikai célú
major
funkcióváltással egybekötött
hasznosítása

szabadidős tevékenységek

volt cukorgyári terület

sport- és szabadidő központ

városközpont

színház és rendezvényterem
kialakítása

Sóderbánya

vizisport és kajakos központ
kialakítása

Hatvani Kodály Zoltán
Általános Iskola melletti
terület

uszoda

Népkert

többfunkciós víztározó

város közigazgatási területe

csapadékvíz-hálózat
fejlesztése

város közigazgatási területe

közvilágítási hálózat
korszerűsítése

város közigazgatási területe

termálvíz felhasználásával
működő fűtési rendszer
kiépítése

város közigazgatási területe

elkerülő utak kiépítése

város közigazgatási területe

belterületi önkormányzati
utak fejlesztése, városrészek
összekötését biztosító
alternatív útvonalak kiépítése

város közigazgatási területe

térfigyelő rendszer bővítése

környezetbiztonság növelése

infrastrukturális
hálózatfejlesztés

közösségi közlekedés
fejlesztése

környezetbarát
tömegközlekedési eszközök
beszerzése

városüzemeltetési

gyepmesteri telep kialakítása
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fejlesztések

Városüzemeltetési
közszolgáltatásokat ellátó
infrastruktúra fejlesztése

Határidő: folyamatos
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
Palik Józsefné bizottsági tag nem szavazott.

19. napirendi pont
Előterjesztés karácsonyi díszkivilágítással
döntésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

és

adventi

vásárral

kapcsolatos

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 5 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1079/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a karácsonyi
díszkivilágítással és adventi vásárral kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közterületein elhelyezésre kerülő
karácsonyi díszkivilágítás elemeinek elhelyezésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót
(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 1.800.000,- Ft mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati
rendelet 2/a. sz. mellékletében a városüzemeltetési kiadások között a karácsonyi díszkivilágítás
költséghelyen biztosított.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
1080/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a karácsonyi
díszkivilágítással és adventi vásárral kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közterületein elhelyezésre kerülő
adventi vásár díszvilágításával, villamos energia ellátásával, illetve az ehhez szükséges hálózat
kiépítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg
bruttó 1.480.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a felhalmozási hitel terhére kerül biztosításra.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján
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1081/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a karácsonyi
díszkivilágítással és adventi vásárral kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bruttó 6.000.000,- Ft erejéig pénzügyi
fedezetet biztosít új karácsonyi motívumok beszerzésére, valamint a díszvilágítás fel - illetve
leszerelésére, üzemeltetésére.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati
rendelet 2/a. sz. mellékletében bruttó 200.000,- Ft erejéig a városüzemeltetési kiadások között
a karácsonyi díszkivilágítás költséghelyen biztosított, valamint további 5.800.000,- Ft a
felhalmozási hitel terhére kerül biztosításra.
Határidő: árajánlatok bekérése
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

20. napirendi pont
Előterjesztés helyi jelentőségű védett természeti területek élőhelyeinek megóvásával
kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását
és a határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1082/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a helyi jelentőségű védett
természeti területek élőhelyeinek megóvásával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÖKO-PLAN Tájvédelmi és
Környezetfejlesztési Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) konzorciumi
megállapodást köt a helyi jelentőségű védett természeti területekhez kötődő feladatok
ellátásával kapcsolatosan.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a konzorciumi megállapodás
aláírására azzal a kikötéssel, hogy az aláírást követő testületi ülésre az együttműködési
megállapodást utólagos jóváhagyás céljából terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2014. november 10. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján.

21. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan, Grassalkovich út 8. fsz. 3. szám alatt található önkormányzati
tulajdonú bérlakás részleges felújításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
Ez a Building Expert Kft., ez hatvani cég.
Palik Józsefné bizottsági tag
Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a részleges felújítás mitől részleges?
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
Ez a Dr. Ozsváth Gábornak volt a lakása és csaptelepeket kell cserélni, ki kell festeni, tehát
részleges, mert nem az a komoly felújítás, mint a többi lakásnál szokott lenni.
Papp István bizottsági elnök
Meg a fürdőkád mellett ki kell szedni a falat, hogy miért vizesedik. Én is voltam terepszemlén,
megnéztem. Rendben van a lakás, nincs semmi probléma, csak ott valahol van egy kis
szivárgás.
Majd előbb utóbb azt is meg kell oldanunk, mert a kémény lezuhan.
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
A tetővel az a gond, hogy társasházi az ingatlan, és a közös részhez tartozik a tető, tehát a
társasháznak közösen kell megoldania.
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1083/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan, Grassalkovich út
8. fsz. 3. szám alatt található önkormányzati tulajdonú bérlakás részleges felújításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Building Expert Kft.-t (székhely: 1221
Budapest, Leányka u. 30.) bízza meg bruttó 259.588,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt, az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Grassalkovich út 8.
fsz. 3. szám alatti lakás részleges felújításával.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2014. november 17. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

22. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 4131 és a 4137 helyrajzi számú ingatlanok telekhatárrendezéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását
és a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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1084/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 4131 és a 4137
helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi, az önkormányzati tulajdonú
Újvilág utcát alkotó hatvani 4131 helyrajzi számú, 1779 m2 nagyságú, közterület megnevezésű
és a szomszédos Újvilág utca 28. szám alatt található hatvani 4137 helyrajzi számú, 363 m2
nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok telekhatár-rendezését a mellékelt
változási vázrajz szerint, melynek eredményeként a 4131 helyrajzi számú ingatlan 1786 m2
nagysággal és a 4137 helyrajzi számú ingatlan 356 m2 nagysággal kerüljön bejegyzésre az
ingatlan-nyilvántartásba.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, a kizárólagos önkormányzati
tulajdonú hatvani 4131 és a 4137 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezése iránti eljárás
megindítására, valamint az eredményes eljárás lefolytatásához szükséges eljárási
cselekmények elvégzésére.
Határidő: 2014. november 15. (kérelem benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

23. napirendi pont
Tájékoztató a 2014-2015. évi téli síkosságmentesítési
előkészítéséről
(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

feladatok ellátásának

Palik Józsefné bizottsági tag
Egy megjegyzést szeretnék hozzátenni.
Az előző testület egyik képviselő asszonyának volt a vesszőparipája a síkosságmentesítés. Azt
látom, hogy ez egy nagyon részletes, minden kiterjedő terv, tehát nem maradt ki belőle semmi,
ezért én köszönöm szépen a hivatal munkáját.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta a tájékoztató
tudomásul vételét.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a 2014-2015. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának
előkészítéséről szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek
megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.

24. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 6310/25 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen történő
zöld hulladék ideiglenes elhelyezésének engedélyezéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A volt laktanya területéről van szó.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1085/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati
rendelet 8. § (2) bekezdése, valamint 10. § c) pontja alapján – átruházott hatáskörében eljárva
– tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) a hatvani 6310/25 hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonú területen ideiglenesen, de legfeljebb 2015. október 31-ig a közterületkarbantartási közszolgáltatási tevékenysége során keletkező zöld hulladékot csomagolóanyag
nélkül díjmentesen elhelyezzen azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat felszólítására a
használó 30 napon belül, valamint a határidő lejártát követően az eredeti állapot megfelelő
helyreállításával köteles visszaadni az ingatlant. Ezen tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti a
közszolgáltatót esetlegesen szükséges engedélyek beszerzése alól.
Határidő: 2014. november 5. (határozat megküldésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési
Osztály útján

25. napirendi pont
Előterjesztés a "Gyermekorvosi rendelő mellett
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

parkoló

építése”

tárgyú

Papp István bizottsági elnök
A Toldi utcai épület is le lesz bontva?
Kondek Zsolt képviselő
Még nincs róla határozat.
Papp István bizottsági elnök
Ott is terveznek még parkolót pluszban.
Palik Józsefné bizottsági tag
Látom, csak egy ajánlattevő van. Többet keresett meg, gondolom, az önkormányzat, csak ő
adott. Ő sem hatvani.
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
Igen.
Marján János bizottsági tag
A Kodály iskolánál is ő csinálta.
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
Igen.
Marján János bizottsági tag
Tökéletes.
Papp István bizottsági elnök
Jó kivitelezés volt?
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Marján János bizottsági tag
Igen. Csak még a forgalomtechnikáról majd beszélni kellene.
Papp István bizottsági elnök
Volt róla szó, hogy „Behajtani tilos” tábla lesz majd oda kitéve.
Marján János bizottsági tag
Van egy „Behajtani tilos” tábla, csak vannak őrültek, és egy küszöböt kellene neki csinálni majd.
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag
Fekvőrendőr is kellene.
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1086/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva,
mint a képviselő-testület a 738/2014. (IX. 11.) számú határozata alapján indult, "Gyermekorvosi
rendelő 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 24.479.585.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
Határidő: 2014. október 31. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Horváth Richárd polgármester a Pályázati Osztály útján
Papp István bizottsági elnök
Visszatérve egy kicsit az előző kérdésre, hatvani alvállalkozókkal tele volt a felújítás. Ahhoz,
hogy valaki közbeszerzési eljáráson induljon, feltétel a nullás igazolás. Természetesen én is a
hatvani vállalkozókat támogatom, de ha nullás lapja nincs a NAV-tól….
Tehát meg kell felelni annak a komoly feltételnek, hogy az adót kifizette, nincs tartozása, és úgy
indulhat.
Kondek Zsolt képviselő
Amikor megalakultunk az előző testülettel, elsőként jött fel az, hogy a hatvaniakat
foglakoztassuk. Ezért csináltuk azt, hogy regisztráltattuk a hatvani vállalkozókat. Direkt bekértük
– a műszaki osztályon van egy lista -, hogy ki, mivel foglalkozik, hogy őket kérjük fel
elsődlegesen.
Elindítottuk ezt a folyamatot, sajnálatos, hogy most már te is tapasztalod azt, amit mi is, amivel
már 4 éve ezen küzdünk, hogy nagyon kevés hatvani vállalkozó pályázik, különféle okokból.
Szeretnénk, hogy a hatvaniak dolgozzanak, de nem tudnak, vagy nem akarnak.
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
Lehet látni a Grassalkovich út 8. fsz. 3. – as előterjesztésből, hogy hány helyről kértünk be
árajánlatot. Tényleg külön kell választani a közbeszerzésre behívható cégeket, mert akiktől
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egyébként kérünk árakat, nagyon sokszor tapasztaltuk azt – egyébként nekünk ki van gyűjtve
végig, hogy kiktől kértünk ajánlatot, és ki nyert -, hogy nagyon sok hatvani vállalkozó nyer,
amikor nem nyer, akkor annyival drágában vállalná el, hogy nem tudunk mit kezdeni vele.
Az utóbbi időben pedig azt tapasztaljuk, hogy egyáltalán nem adnak a vállalkozók ajánlatot,
akik egyébként be vannak regisztrálva.
A lakásfelújításnál tényleg hatvani illetékességűek vannak mögötte, de a Zöfe Kft. mögött is.

26. napirendi pont
Előterjesztés „a Hatvani Napsugár Óvoda épületének homlokzati hőszigetelésére”
pályázat benyújtására
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 5 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1087/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „a Hatvani Napsugár Óvoda
épületének homlokzati hőszigetelésére” pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a „DRYVIT 2014”
kiírás keretében benyújtott Hatvani Napsugár Óvoda teljes homlokzati hőszigetelése tárgyú
pályázat benyújtását.
Határidő: 2014. október 30. (a pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
1088/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „a Hatvani Napsugár Óvoda
épületének homlokzati hőszigetelésére” pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Hatvani Napsugár Óvoda épületének
homlokzati hőszigetelésére” című pályázat lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A
munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati
és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1.) Simon Attiláné Hatvani Napsugár Óvoda vezetője;
2.) Fillérné Oravecz Rózsa műszaki ügyintéző;
3.)Tóth Ivett pályázati ügyintéző;
Határidő: 2014. október 31. (a pályázati munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
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27. napirendi pont
Előterjesztés érintésvédelmi, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Ez minden évben kötelező feladat, hogy elvégezzük.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt, az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1089/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Szakiskola 3000 Hatvan, Ratkó József utca 10. szám alatti
épületének érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatainak elvégzésével a
Summarker Tervező és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Attila út 10.) bízza meg
bruttó 152.400,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati
rendelet 4. számú mellékletében a 2014. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre
áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési
Osztály útján

28. napirendi pont
Előterjesztés a forgalomtechnikai módosításokról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 5 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1090/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Szabadság úton
forgalomcsillapító küszöb kerüljön elhelyezésre, a Szabadság út 16-18. közötti útszakaszra.
A küszöb, valamint a KRESZ táblák beszerzéséről és telepítéséről, annak költségeiről külön
előterjesztés készül.
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Határidő: azonnal
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési
Osztály útján
1091/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a közétkeztetés biztosítása
érdekében, a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola bejárata közvetlen közelében 2 db
parkolóhely felhasználásával „megállni tilos” alatta „kivéve közétkeztetés járművei
munkanapokon 6.00-7.00 és 10.00-11.00” táblák kerüljenek elhelyezésre.
Határidő: azonnal
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési
Osztály útján

29. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú intézmények felújításával kapcsolatos
döntésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 5 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1092/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda külső,
téglaburkolat fugázásának munkáival az Axion Bau-Tech Kft-t (székhely:1184 Budapest,
Aranyeső u. 8.) bízza meg bruttó 276.670,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztés Osztály
útján
1093/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Csicsergő Óvoda belső lépcsősor
csúszásmentes burkolatának cseréjével a Building Expert Kft-t (székhely:1221 Budapest,
Leányka u. 30.) bízza meg bruttó 69.431,- 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
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztés Osztály
útján
1094/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Csicsergő Óvoda
csoportszobáinak és a mosdóinak ablakaira szúnyoghálók elhelyezésével a Norma-bau Építő
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 99.695,- Ft összegben, mint
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztés Osztály
útján

30. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő 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 további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 5 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
1095/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 2895 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Vár utca 16.
számú épület mögötti közterületen lévő 5 db tuja kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a
növények 3 db keskenylevelű kőris növény beültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Petőfi
téri közterületen.
Határidő: 2014. október 30. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a településfejlesztési
Osztály útján
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1096/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 2015 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Attila utca
19/A. számú épület előtti közterületen 2 db meggyfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a
növények 2 db hársfa növény beültetésével a Horváth Mihály úti közterületen kerüljenek
pótlásra.
Határidő: 2014. október 30. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a településfejlesztési
Osztály útján
1097/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva nem járul hozzá az önkormányzati tulajdonú
hatvani 2702/1 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Bástya utca 4. számú épület előtti
közterületen álló 2 db tuja kivágásához.
Határidő: 2014. október 30. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a településfejlesztési
Osztály útján

31. napirendi pont
Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Belvárosi
Római Katolikus Egyházközség részére
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Kérdés, hozzászólás lévén, javasolta az előterjesztés elfogadását. Kérte, hogy szavazzanak a
határozati javaslat „A” döntési lehetőségéről.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a határozati javaslat „A” döntési lehetőségét.
Papp István bizottsági elnök
Kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslat „B” döntési lehetőségéről.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság igen szavazat nélkül, 5 nem szavazattal
és tartózkodás nélkül egyhangúlag elutasította a határozati javaslat „B” döntési lehetőségét.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1098/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvani Belvárosi
Római Katolikus Egyházközség 2014. október 30-tól 2014. december 14-ig a hatvani 5225 hrsz.
alatti természetben Kossuth tér 6 szám alatti Római Katolikus templom körüli 30 m2 nagyságú
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területet térkő, valamint konténer elhelyezése céljából, díjfizetési kötelezettség alóli
mentesítéssel használja.
Határidő: 2014. november 7. (a hatósági engedély kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

32. napirendi pont
Előterjesztés a „Regionális üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan
városában” című pályázathoz kapcsolódó döntésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Megnyertük ezt a pályázatot, és projektmenedzsmentet kell kiválasztanunk. Ez kötelező, a
pályázatból finanszírozott.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1099/2014. (X. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében
eljárva a KEOP-7.9.0/12-2014-0042 kódszámú “Regionális üveghulladék hasznosító
rendszer előkészítése Hatvan városában” című pályázathoz szükséges projektmenedzsment
feladatok ellátását a NOUV Kft.-től (székhely: 1158 Budapest, Kőhíd utca 46.) rendeli meg
bruttó 9.398.000,- Ft vállalkozási díjért, azzal a kitétellel, hogy a szerződés hatályba lépésének
feltétele a Támogatási Szerződés aláírása.
Pénzügyi forrás a pályázatból biztosított.
Határidő: 2014. október 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály 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 45 perckor befejezettnek
nyilvánította.
K.m.f

KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági tag

PAPP ISTVÁN
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnök

