
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2015. október 29-én 7.45 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében 
tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és  Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag, Marján János tag

- Nádas Sándor önkormányzati képviselő 
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3 fő van jelen), megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 
fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Köves Gábor Nándorné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3  „igen”  szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Köves Gábor Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   994  /2015.     (X.   29  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2015. október 29-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontja:  

1. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
vagyonkezelési szerződése tárgyában

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd

Határidő: 2015. október 29.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
vagyonkezelési szerződése tárgyában

Papp István: Ahogy már tegnap is említettük, megnézik az egész szemétszállítás, lerakás, mindennek a 
helyzetét és ahogy mondtam, ezen az áron, hogy még messze is kell  vinni  a szemetet,  nem tudjuk 
lerakni, mert tonnánként 6.000,- Ft a lerakási díj plusz szállítási költség, tehát tetemes összeget raknak 
még rá. Mihelyt itt lesz helyben, úgy, mint a rekultivációs lerakás, akkor ez a tétel kb. 30%-kal fog 



csökkenni, így a veszteségek is remélem, hogy nem olyan mértékűek lesznek. Az a probléma, hogy 
sajnos a lakosok közül is nagyon sokan visszaélnek a helyzettel és nem nagyon akarnak fizetni. Nem 
olyan egyszerű behajtani a kintlévőségeket, de azért halad az ügy és nemsokára átadásra fog kerülni, 
ezzel megkönnyíti a dolgunkat és a környék lakóinak a dolgát.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   995  /2015.     (X.   29  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás vagyonkezelési szerződése tárgyában készült 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja jelen határozat melléklete szerint elfogadja a 
Társulás és a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) között megkötendő 
vagyonkezelési szerződés szövegét.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulás társulási tanácsának 
tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
A képviselő-testület, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás tagja kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat vagyonrendeletét felülvizsgálja és a 
megjelölt vagyonkezelési szerződés rendelkezéseivel azt összhangba hozza.

Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   996  /2015.     (X.   29  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás vagyonkezelési szerződése tárgyában készült 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén támogatja a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulással megkötendő vagyonkezelési 
szerződés szövegének elfogadását.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 7.55 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
  Köves Gábor Nándorné                         Papp István

 Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési              Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  
                    Bizottság tagja                                  Bizottság elnöke        


