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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága 2015. december 16-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal Nagytanácskozó termében tartott nyílt üléséről

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

bizottsági elnök
bizottsági elnökhelyettes
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

Kondek Zsolt

képviselő, állandó meghívott

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Kovács Éva
dr. Veres András
Bánkutiné Katona Mária
Schósz Gabriella
Nagyné Talabér Anikó
Tóth Ivett
Dudásné Csikós Ágnes
Soós Péter

Gulyás Katalin

aljegyző
ügyvéd
gazdálkodási irodavezető
műszaki és városfejlesztési irodavezető
adóosztály vezetője
pályázati osztályvezető
hatósági osztályvezető
Hatvan
és
Térsége
Hulladékgazdálkodási
és
környezetvédelmi
Nonprofit
Közhasznú
Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetője
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Kft.
gazdasági vezetője
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetője
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetője
főkertész

Jegyzőkönyvvezető:

Iványosné Berényi Anita

Szabó Ottó
Nagy Ferenc
Siraky-Nagy Péter

* * *
Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság öt tagjának részvételével az ülés határozatképes.

Papp István bizottsági elnök
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró
bizottsági tag Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 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 elnökhelyettest a
jegyzőkönyv aláírójaként.
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Papp István bizottsági elnök
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az
alábbi előterjesztéseket vegye fel a bizottság napirendjei közé:

-

Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek egyéb részterületekre
vonatkozó módosításáról

-

Előterjesztés a
módosításáról

-

Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott
tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról

-

Előterjesztés a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának
környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése” elnevezésű közbeszerzési
eljárással kapcsolatos döntésekről

-

Előterjesztés jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésről

-

Előterjesztés felajánlott adomány elfogadásáról

munkahelyi

és

közétkeztetési

közszolgáltatási

szerződés

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:
1093/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a 2015. december 16-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit
Közhasznú
Korlátolt
Felelősségű
Társasággal
megkötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum,
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
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4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság telephely
létesítésével kapcsolatos képviselő-testületi határozat módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött vagyonkezelési szerződéshez
kapcsolódó elszámolásról és a szerződés módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével
kötendő munkaszerződésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
7. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási
Felelősségű Társaság végelszámolásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Nonprofit

Közhasznú

Korlátolt

8. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött
önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
9. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal az
önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
üzemeltetésére szóló közszolgáltatási szerződés megkötéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
10. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról, a tevékenységi körök
bővítéséről, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire
történő áttérésről, valamint az alapító okirat módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
11. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Üzemeltető
Kft.
ügyvezetőjének
lemondásáról,
új
ügyvezetőjének
a
megválasztásáról, és az alapító okirat módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
12. Előterjesztés a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezettel a hatvani 5233 hrsz. alatt
felvett ingatlannal kapcsolatban megkötött bérleti szerződés módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
13. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
14. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési
megállapodásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
15. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában
úszásoktatás 2016. évi költségeinek finanszírozásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

történő

intézményi
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16. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény
szabályzatának jóváhagyásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

szervezeti

és

működési

17. Előterjesztés a hatvani 0302/7 helyrajzi számú külterületi ingatlan belterületbe
vonásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
18. Tájékoztató Hatvan város 2016. évi virágosítási- és fásítási tervéről
(HATÁROZAT – TUDOMÁSULVÉTEL)
19. Előterjesztés zöldfelület karbantartásra vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
20. Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjainak
felülvizsgálatáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
21. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
22. Előterjesztés a helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
23. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-vel kötendő támogatási
szerződésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
24. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
25. Előterjesztés a téli szünet ideje alatt gyermekétkeztetés biztosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
26. Előterjesztés felújítás kötelezettséget biztosító visszavásárlási jog törléséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
27. Előterjesztés a tervezett gyalog- és kerékpárút Balassi Bálint út Béla és Akácfa utcák
közötti szakaszával kapcsolatos megállapodás utólagos jóváhagyásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
28. Előterjesztés a Liszt Ferenc Művelődési Ház fűtési rendszerének korszerűsítéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
29. Előterjesztés a 2015. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
30. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
31. Előterjesztés Béla utcai forgalomtechnikai küszöbök telepítéséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
32. Előterjesztés a Gyöngyössolymos-Gyöngyös-Nagyréde-Hort-Hatvan
közlekedő próbajárat 2016. januárjától történő végleges bevezetéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

útvonalon
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33. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek,
karbantartásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

valamint

a

díszvilágítás

34. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról,
valamint a garanciális időn túli eszközök javításához szükséges anyagköltség
elszámolási módjáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
35. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú
távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

bérlakások

és

szivattyúházak

36. Előterjesztés a figyelmeztető táblák kihelyezéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
37. Előterjesztés a Szúnyog-szigeten létesülő mobil kerítésszakaszról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
38. Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola padlás takarításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
39. Előterjesztés az Óhatvani Egészségközpont kialakításához kapcsolódó tervek
elkészítéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
40. Előterjesztés az Óhatvani Termelői Piac kialakításához kapcsolódó tervek
elkészítéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
41. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár felújításához kapcsolódó tervek elkészítéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
42. Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési
Fejlesztése
Társulás
forgóeszköz
hitelének
fenntarthatósági terv elfogadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Szilárdhulladék-gazdálkodás
meghosszabbításáról
és

43. Előterjesztés a Fenntarthatósági Terv elfogadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
44. Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy
részének felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
45. Előterjesztés jégpálya üzemeltetésével kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
46. Előterjesztés a csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
47. Előterjesztés közterületek zúzottkővel történő javításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
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48. Előterjesztés a Horváth Mihály út 20. 1/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú
bérlakás gázkazán cseréjéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
49. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
50. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek egyéb részterületekre
vonatkozó módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
51. Előterjesztés a munkahelyi és közétkeztetési
módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

közszolgáltatási

szerződés

52. Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott
tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
53. Előterjesztés
a
„Hatvani
Közös
Önkormányzati
Hivatal
bejáratának
környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése” elnevezésű közbeszerzési
eljárással kapcsolatos döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
54. Előterjesztés jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
55. Előterjesztés felajánlott adomány elfogadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

1. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Veres András ügyvéd
Röviden ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1094/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3., cg.száma: 10-09-033600, adószáma:
24183219-2-10) tagja hulladékgazdálkodási feladatok ellátása céljából közszolgáltatási
szerződést köt a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal a jelen határozat javaslat
melléklete szerint 2015. december 15. napjától 2020. december 31. napjáig tartó határozott
időtartamra.
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét
a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 2015. december 17.
Felelős: Hatvan város polgármestere

2. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum,
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Kovács Éva aljegyző
Elmondta, hogy az ősz elején a Miniszterelnökség megkereste az önkormányzatot. A pályázat
sikeres megvalósítása érdekében kezdeményezte a Projekt keretében megvalósuló
intézménykomplexum közös üzemeltetését.
Részletezte az előterjesztésben foglaltakat.
Veres András ügyvéd
Üzleti alapon szigorúbb költség gazdálkodás lesz.
Papp István bizottsági elnök
Az összeg 160 millió forint körül van. Nem kevés pénz, amivel beszállnak.
Marján János bizottsági tag
Milyen kötelezettségük van?
dr. Kovács Éva aljegyző
A karbantartási feladatok a Gödöllői Kastély Kft. üzemeltetése körébe tartozik
Nagy Ferenc ügyvezető
Egyeztetünk ez ügyben, hogy mi a cél. A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 100%-os tulajdonos.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 9 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1095/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely:
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) fenntartója, valamint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes alapítója és
kizárólagos tulajdonosa jóváhagyja az Integrált Intézmény, a Beruházó Kft., valamint a Gödöllői
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 13-09-129463, székhelye: 2100
Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz.) között kötendő jelen határozat mellékeltét képező
megállapodás szövegét és felhatalmazza az intézményvezetőt, illetve az ügyvezetőt annak
aláírására.
Határidő: 2015. december 30. (a megállapodás aláírására)
Felelős: intézményvezető és ügyvezető
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1096/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (cg.száma: 13-09-129463, székhelye: 2100 Gödöllő,
Grassalkovich-kastély 5852. hrsz.) kötendő jelen határozat mellékeltét képező megállapodás
szövegét és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.
Határidő: 2015. december 30. (a megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
1097/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000
Hatvan, Kossuth tér 24.) 384/2015.(V.28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2016. február 1-jei hatállyal a jelen határozat 1. sz.
mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a
módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
Határidő: 2015. december 30. (az alapító okirat kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
1098/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Intézmény,
mint költségvetési szerv létszámkeretét 2016. február 1. napjától 26 főben állapítja meg.
Határidő: 2015. december 30. (munkáltatói tájékoztatás kiadása)
2016. február 1. (alkalmazás)
Felelős: intézményvezető
1099/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói feladatainak
ellátásával 2016. január 1. napjától (2016. február 1. napjától az Integrált Könyvtár és Muzeális
Intézmény igazgatói feladatainak ellátásával), Ferencz Beatrixet bízza meg az intézmény
magasabb vezetői pályázatának eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2016. május 31.
napjáig.
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti,
közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az
alábbiak szerint állapítja meg
- a F fizetési osztály 7 fizetési fokozat garantált illetménye:
149.145,- Ft
- összesen:
149.145,- Ft
- összesen kerekítve:
149.100,- Ft
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):
205.900,- Ft
- magasabb vezetői pótlék (225%):
45.000,- Ft
- mindösszesen:
400.000,- Ft
Határidő: 2015. december 31. (a munkajogi dokumentumok kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
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1100/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális
Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) elnevezésű intézmény igazgatói
(magasabb vezető) beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a jelen
határozat mellékletét képező tartalommal.
Határidő: 2015. február 15. (pályázati kiírás közzétételére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
1101/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési közfeladatának ellátása
érdekében a Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel megszünteti
a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződést megszüntető okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét a közszolgáltatási szerződést megszüntető okirat aláírására.
Határidő: 2015. december 15. (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
1102/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás közfeladatának ellátása
érdekében 2016. február 1. napjától közszolgáltatási szerződést köt a Széchenyi Zsigmond
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel jelen
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét
a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 2015. december 30. (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
1103/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 464/2015. (VI.25.) számú határozatát
2016. február 1-jével hatályon kívül helyezi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
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3. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Nagyon jónak tartom az elképzelést.
A IV. pontban a közszolgáltatási feladat ellátásáért 1.583.976,-Ft/hó összegű közszolgáltatási
díjat fizet havi átalány keretében. Ez 19 millió forint/év.
Kérdésem, miből fogja fedezni az önkormányzat?
dr. Kovács Éva aljegyző
A számok dologi kiadásokból jöttek össze, mint például padok, székek, számítógépek
beszerzése.
Nagy Ferenc ügyvezető
Készítettem műszaki tervet, amely a személyi jellegű és dologi kiadásokból áll, ezek nem
kerekített összegek. Ez egy tervezett, még nem csináltunk ilyent. Az üzleti terv visszaosztott
száma.
Palik Józsefné bizottsági tag
Megköszönte a válaszokat.
dr. Kovács Éva aljegyző
Ez érinti majd az SZMSZ módosítást.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1104/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.
(XI.26.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt Hatvani Közösségi Felsőoktatási
Képzési Központ üzemeltetése önként vállalt közfeladatának ellátása érdekében 2016. február
1. napjától közszolgáltatási szerződést köt a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel jelen határozat mellékletében
foglaltaknak megfelelően.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét
a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 2015. december 30. (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
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4. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság telephely létesítésével
kapcsolatos képviselő-testületi határozat módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1105/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 821/2015. (XII. 1.) számú képviselőtestületi határozatát módosítja és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint
állapítja meg:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy a társaság telephelyet létesít a 3000 Hatvan,
Thurzó utca 16., a 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. és a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatti
ingatlanokon.”
Határidő: 2015. december 18.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

5. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött vagyonkezelési szerződéshez
kapcsolódó elszámolásról és a szerződés módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Jól értelmezem, a pályázati pénz nem maradt az önkormányzatnál?
Veres András ügyvéd
Igen.
Palik Józsefné bizottsági tag
Miért alacsony a vagyonkezelési díj?
Nagy Ferenc ügyvezető
A vagyon az önkormányzaté. Eddig nem is szerepelt díj. Megtehetné az önkormányzat, hogy
nem kér vagyonkezelési díjat. Azért tettük be, hogy jelezzük ilyen jellegű költsége is van.
Marján János bizottsági tag
Ezt meg kell oldani. Nem jött be az üzleti terv. A valóság és a tényszerűség ezt mutatja. Bízom
benne, hogy a következő időszakban nem fogja a beruházó kft-t terhelni. Technikailag
szabályosan működik.
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja
egyhangúan 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, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatokat hozta:
1106/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft., mint vagyonkezelő
vagyonkezelésében lévő, önkormányzati tulajdonban álló hatvani 2711 hrsz.-ú, természetben
3000 Hatvan, Thurzó u. 16. sz. alatti ingatlanon végzett értéknövelő beruházást bruttó
234.477.864,- Ft értékben fogadja el és ezen összeggel számol el akként, hogy a 206.000,- eFt
részére folyósított tagi kölcsön összegével kompenzálásra kerül. A kompenzáció következtében
maradó különbség 28.477.864,- Ft, mely az önkormányzat 2016.évi költségvetésébe beépítésre
kerül.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
1107/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, mint vagyonkezelővel a
társaság vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonban álló hatvani 2711 hrsz.-ú,
természetben 3000 Hatvan, Thurzó u. 16. sz. alatti ingatlanra 2013. augusztus 29. napján
megkötött vagyonkezelési szerződést kiegészíti azzal, hogy a vagyonkezelő évente a bruttó
vagyonérték 1 ezrelékének megfelelő összegű vagyonkezelési díjat köteles fizetni a tulajdonos
Hatvan Város Önkormányzata részére. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a vagyonkezelési szerződést kiegészítő okirat aláírására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

6. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével
kötendő munkaszerződésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja
egyhangúan 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, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatokat hozta:
1108/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a Kft. ügyvezetőjével 2011. augusztus 26. napján megkötött
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megbízási szerződést közös megegyezéssel 2015. december 31. napjával megszünteti, és
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megszüntető okirat aláírására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere

1109/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a gazdasági társaság ügyvezetőjével az ügyvezetői tisztség
ellátására 2016. január 1. napjától kezdődő és az ügyvezetői jogviszonyának fennállásáig tartó
hatállyal határozott időtartamra, bruttó 600.000,- Ft/hó, azaz bruttó Hatszázezer forint/hó
munkabér megállapítása mellett munkaszerződést köt a jelen határozat mellékletét képező
munkaszerződésben foglalt feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere

7. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási
Felelősségű Társaság végelszámolásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Nonprofit

Közhasznú

Korlátolt

Palik Józsefné bizottsági tag
A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság nevén van
a Szepesi úti ingatlan?
Veres András ügyvéd
Már nem. Talán 2 éve rendeződött a tulajdoni jog, ami az önkormányzatot képezi.
Palik Józsefné bizottsági tag
Hogy áll most a kft. anyagilag? 2015.04.30-i testületi ülés beszámolójában követelésként
szerepelt 370.455.000,-Ft és kötelezettségként 380 millió körül. Behajthatók a követelések? Hol
tartunk most a kórház 172 milliójával? 120 milliós lakás kintlévőség, hogy áll? Van-e remény a
visszafizetésre? Az ügyvezető igazgató munkaviszonya megszűnik, ez olvasható, de mi lesz a
többi dolgozóval?
Veres András ügyvéd
A Városgazdálkodási Zrt., amikor kft. lett több tevékenységi kör kikerült. Jelenleg egy gazdasági
tevékenységet, a lakás és helyiséggazdálkodást 7 fő munkavállalóval látja el a társaság. A
végelszámolási eljárás elindításának a feltétele, hogy a tulajdonos, illetve az ügyvezető mielőtt
elkészíti az előterjesztést fel kell mérnie a társaság vagyoni helyzetét. A végelszámolásnak
akkor van helye, amikor a rendelkezésre álló könyvvizsgáló által elfogadott mérlegben a
követelések nagyságrendben meghaladja a kötelezettségekét. Esetünkben 2015. november 30val az ügyvezető készített egy kimutatást egyéb okiratokkal, főkönyvvel alátámasztva, amit a
felügyelő bizottság tárgyalt, illetőleg az önkormányzatnál gazdasági és jogi szakértőkből álló
csoport áttekintett és az ügyvezető javaslatát elfogadva úgy ítéltük meg, hogy jelenleg alkalmas
a cég, hogy végelszámolási eljárás induljon. December 31-ét javasoljuk a tevékenység záró
napjára és 2016. január 1-jét a végelszámolás nyitó napjának.
Számok: Figyelembe véve azt, hogy a számviteli törvény és a jogszabályok értelmében a
követeléseket is mértékelni kell.
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Amit a képviselő asszony kérdezett: valóban van egy 170 milliós kórház igény, ez teljesített
követelés. 2015. év végén az ügyvezetés beadta a kórház ellen, ez folyamatban van 2016.
január 12-én lesz az első érdemi tárgyalás. Nyilván ennek a pernek az eredménye nem
januárban fog eldőlni. A követelés az ügyvezetés által megfelelő módon jár el. Az ügyvezető
polgárjogilag felel azért, hogy a cég valamennyi követelését behajtsa és a kötelezettségeknek
eleget tegyen. Ezt tette az ügyvezető. Neki meg kell tenni ezt a lépést.
Ez egy évek óta húzódó probléma kör. Volt egy másik per, amikor a NAV volt a felperes a
kórház volt az alperes. Ez a per megszűnt. Mi abban érintettek nem voltunk. A pert a NAV
indította a kórház ellen, ebben a perben tanúként hallgatták meg az akkori kft. ügyvezetőjét. A
per nem a mi döntésünk következtében megszűnt.
Mi egyet tudtunk tenni, amikor tudomást szerzett az ügyvezető arról, hogy ezen per szünetelés
miatt megszűnt, akkor ő átgondolva a cégnek a helyzetét és az ő személyes felelősségét, akkor
úgy döntött, hogy kezdeményezi felperesként a per indítását. Ez megtörtént. Ez egy fontos
lépés ahhoz, hogy a követelést érvényesítse. Ez nyílván hosszú bírósági eljárás, de a jogi lépés
megtörtént, mulasztást senkit nem terhel, az ügyvezetőt sem és a tulajdonost sem. Ez nagyon
fontos.
Másik kérdés a dolgozói létszám.
Az előterjesztésben lehet látni, hogy január 1-jétől az egy tevékenység a lakás és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatás átkerül a Hatvani
Gazdasági Szolgáltató Kft.-hez. Eddig is ők könyvelték, megfelelő tapasztalattal, tudással
bírnak és a dolgozók, akik ehhez az ágazathoz kapcsolódtak december 31-vel fognak átkerülni
a kft.-hez.
A jelenlegi folyamatban levő pereknek: a kft. által lakók ellen és egyéb követelések érdekében a
perek tovább folynak. A felperes pozícióban változás nem történik csak az eddigi
Városgazdálkodási Kft. helyett Városgazdálkodási Kft. VA. lesz. A végelszámolás alatt a cég
működik. Végelszámolónak a feladata a kötelezettségeket teljesíteni és a követeléseket
behajtja, ami a végelszámolói vagyonba bekerül. A végelszámoló vagyon tekintetében a
végelszámolónak van rendelkezési joga, mivel Szabó Ottó ügyvezetőnek megszűnik december
31-vel a munkaviszonya lesz egy végelszámoló egy olyan cég, amely ezzel a tevékenységgel
foglalkozik, megfelelő tudással, szakmai tapasztalattal bír a végelszámolási ügyekben. Ez egy
speciális tevékenység, a jogszabály értelmében az adószám minden marad, lesz egy
végelszámolási nyitó mérleg, így indul el a folyamt és a végén majd amikor befejeződik
végelszámolási zárómérleg lesz.
Kintlévőségek:
Követelésként nyilván tartja a végelszámolás alatt álló cég a kintlévőségeket. Amit tudunk az
elmúlt időszakból csökkentett tendencia. Rendkívüli nehéz a jogi intézkedés, mert fizetési
meghagyás, per végrehajtás. Tudjuk, hogy ezek a lakók nem arról híresek, hogy jó fizető
vagyon van mögöttük. Az eljárást az ügyvezető eddig is megtette, azt hogy nyilvántartás
alapján megtette a felszólítást és a folyamatot. Lényeg a felelősség szempontjából, hogy
mindent tőle elvárhatót megtegyen és azt eddig is megtette és a végelszámoló személyében
felel anyagilag. Úgy gondolom, hogy jobb megoldás nincs.
Még egy fontos dolog, hogy tegnap volt egy elemzés, amikor ellenőriztük a cég pénzügyi
helyzetét. Ha a múlt nem lenne, tehát a régi lakástartozás, nem lenne a kórházas nehéz
időszak, akkor abszolút működőképes és pozitív eredménnyel zárja, plusz 10 millióval lenne az
eredmény ebben az évben, de a múltat le kell zárni.
Az a lényeg, hogy jogilag, számvitelileg a megoldás elfogadható. Ez szakszerű és a dolgozók
tekintetében abszolút korrekt döntés.
dr. Kovács Éva aljegyző
Kiegészítem, a kórház és NAV perhez kapcsolódóan. A NAV úgy lett felperes ebben a perben,
hogy a korábbi ügyvezetője a Zrt.-nek a NAV felé fennálló tartozását kívánta úgy rendezni, hogy
a NAV-nál lépeseket tett annak érdekében, hogy ezt a követelését a kórházzal szemben
lefoglalja a NAV. Így a NAV-ot illette meg abban az időszakban a követelés és mivel megszűnt
a per visszakerült a Zrt.-hez.
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Marján János bizottsági tag
Van-e még hitelező? Jogi kérdésem az, hogy átcsaphat felszámolásba ez a történet?
dr. Veres András ügyvéd
A jelenlegi hitelezőket kezeli a cég, mint a jelenlegi szakaszban, mint a végelszámolás
folyamatában, amíg a cég ügyvezetője és végelszámolója úgy ítéli meg, hogy vagyon fedezetet
ad a kötelezettség teljesítésére sortartás nélkül, kifizeti a bejövő számlákat, a mérlegből és
főkönyvi kivonatból ez állapítható meg.
A jogi kérdés: nyilvánvaló, hogy ha a peres eljárás során nem lesz pozitív a bíróságnak az
ítélete, a 170 millió rengeteg pénz az egészet megtudja fordítani. Jelenleg nekünk a valós
követelésként tartjuk nyílván zrt., a kft. könyveiben, nyílván erről az önkormányzatnak,
tulajdonosnak megfelelő határozatai vannak.
Mi elmondhatjuk, hogy a kórház nekünk nem tartozik. Annak idején a Zrt., amikor az állam felé
történt az átadás 2012-ben azokban a mérlegekben nekünk ez nyílván volt tartva. Ezzel
foglalkozni kell. Mi ezt a követelést valós követelésként tartjuk.
Szabó Ottó ügyvezető
Amikor 2-2.5 évvel ezelőtt láttam a városgazdálkodás főkönyvét, akkor tudtam, hogy nem
egyszerű helyezet van. Ehhez képest közel 2,5 év alatt több 10 milliós forintot sikerült a
kötelezettségeinket csökkenteni, azon a nyomon, amit annak idején a Decsi Úr elindított,
részben azon a nyomon is és szorosan együttműködve az önkormányzattal. Én kaptam azt a
javaslatot, hogy ezt a jogi helyzetet, ami most a városgazdálkodás életében tapasztalunk,
hogyan lehet ebből egyáltalán kijönni, részben az önkormányzat jogi képviselőivel és a cég jogi
tanácsadóival és külsősöktől jogi tanácsot kérve, azt gondolom, hogy az lett volna a
legmegfelelőbb döntés, ha ezt a határozatot most nem hozzuk meg. Ez egy olyan optimális
időpont, hogy ahol ezt a döntést most kellet meghozni, sem korábban nem volt indokolt és úgy
gondolom később sem lennénk már abban a helyzetben.
Köszönöm a bizottságnak, önkormányzatnak, önkormányzat dolgozóinak az együttműködést,
amit tanúsítottak az elmúlt 2,5 év alatt. Jó viszonyt sikerült kialakítanunk. Tiszta lelkiismerettel
és hogy mindent megtettem a cég életében, hogy a cég normális gazdálkodást folytasson, hogy
sem belső és külső ellenségek ne tudják támadni ezt a céget.
Köszönöm szépen!
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja
egyhangúan 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, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatokat hozta:
1110/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa elhatározza, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot jogutód nélkül megszünteti.
A végelszámolás kezdő napja: 2016. január 1. napja
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság jogutód nélkül
történő megszüntetése iránti eljárásban a szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a
jogutód nélküli megszüntetéshez szükséges egyéb okiratokat aláírja.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere
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1111/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa Szabó Ottó ügyvezető 2013. november 1. napján létesített
munkaviszonyát a jelen határozat mellékletét képező okirat szerint 2015. december 31.
napjával megszünteti.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a munkaviszonyt
megszüntető okiratokat aláírja.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere
1112/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a társaság végelszámolójának a Green Adviser Korlátolt
Felelősségű Társaságot (cg.01-09-936022, székhelye: 1052 Budapest, Széchenyi utca 14.
III./1., adószáma: 22618131-2-41, képviseli: Pintér Benedek ügyvezető) 2016. január 1. napjától
megválasztja bruttó 100.000,-Ft/hó + ÁFA megbízási díj ellenében megbízási szerződés
keretében.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a megbízási szerződést
aláírja.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere

8. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött
önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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:
1113/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal az
önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést a Ptk. 6:212. § (1) bekezdése alapján
közös megegyezéssel 2015. december 31. napjával megszünteti jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterér a közszolgáltatási szerződést
megszüntető okirat aláírására.
Határidő: 2015. december 17.
Felelős: Hatvan város polgármestere
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Szabó Ottó és Soós Péter eltávozott a bizottsági ülésről.

9. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal az
önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
üzemeltetésére szóló közszolgáltatási szerződés megkötéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Végelszámolásnál maradt a 120 milliós kintlévőség, lakás? Ez egy új cég.
dr. Veres András ügyvéd
Igen.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 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:
1114/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla
utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve az önkormányzati tulajdonban
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése vonatkozóan
közszolgáltatási szerződést köt a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társasággal 2016. január 1. napjától számított 5 éves határozott időtartamra.
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés szövegét
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés
aláírására.
Határidő: 2015. december 18.
Felelős: Hatvan város polgármestere

10. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról, a tevékenységi körök
bővítéséről, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire
történő áttérésről, valamint az alapító okirat módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatokat hozta:
1115/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla
utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

654

V. törvény 3:25. § (1) bekezdés d) pontja alapján Nagy Ferenc (anyja neve: Szabó Margit) 3012
Nagykökényes, Rákóczi utca 2/B. szám alatti lakos lemondását 2015. december 31. napjával
tudomásul veszi, és ezzel egyidejűleg munkaviszonyát közös megegyezéssel a jelen határozat
mellékletét képező okirat szerint megszünteti.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok
aláírására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere
1116/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla
utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 3:112. § (1) bekezdésének alapján a gazdasági társaság ügyvezetőjének 2016.
január 1. napjától kezdődő hatállyal megválasztja Maruzsné Németh Beáta (anyja neve: Orosz
Erzsébet) 3000 Hatvan, Irinyi János utca 32. szám alatti lakost. Az ügyvezető munkaviszony
keretében látja el tevékenységét, 2016. január 1. napjától kezdődő hatállyal az ügyvezetői
jogviszonyának fennállásáig tartó határozott időtartamra bruttó 450.000,- Ft/hó munkabér
megállapítása mellett a jelen határozat mellékletét képező munkaszerződést módosító
okiratban foglalt feltételekkel.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok
aláírására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere
1117/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla
utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló
2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdésére, valamint a 18. § (1)-(2) bekezdésére való
tekintettel elhatározza a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel
összhangban történő továbbműködését és ennek megfelelően módosítja az Alapító Okirat
rendelkezéseit.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere
1118/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla
utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Társaság alapító okiratát a jelen
határozat
mellékletében foglalt módosító okirat rendelkezései szerint módosítja, és
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat aláírására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere
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11. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezetőjének a megválasztásáról,
és az alapító okirat módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Örömmel vettem volna, ha most itt az új ügyvezető megjelenik.
dr. Veres András ügyvéd
A testületi-ülésen részt vesz. Szél-Fehér Martina Államigazgatási Főiskolát és Pénzügyi,
Számviteli Főiskolát végzett. Főkönyvelője volt a Renault Hatvannak. Gyes-ről jön dolgozni,
rendkívül magabiztos, jó tudással rendelkezik.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja
egyhangúan 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:
1119/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely:
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés d) pontja alapján Siraky-Nagy
Péter ügyvezető (anyja neve: Siraky Szilvia) 3000 Hatvan, Kodály Z. u. 6/A. szám alatti lakos
lemondását 2015. december 31. napjával elfogadja, és a vele megkötött munkaszerződést
2015. decembert 31. napjával megszünteti jelen határozat melléklete szerinti tatalommal. A
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Hatvan város polgármestere

1120/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely:
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári
Társaságról szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésének alapján a gazdasági társaság
ügyvezetőjének 2016. január 1. napjától kezdődő hatállyal megválasztja Széll-Fehér Martina
(anyja neve: Vicián Mária) 3024 Lőrinci, Vörösmajori u 23. szám alatti lakost. Az ügyvezető
megbízási jogviszony keretében látja el tevékenységét 2016. január 1. napjától kezdődő
hatállyal határozatlan időtartamra évi 300.000,- Ft megbízási díj megállapítása mellett a jelen
határozat mellékletét képező megbízási szerződésben foglalt feltételekkel. A képviselő-testület
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Hatvan város polgármestere

1121/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely:
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Társaság alapító
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okiratát a jelen határozat mellékletében foglalt módosító okirat rendelkezései szerint módosítja,
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Hatvan város polgármestere

Siraky-Nagy Péter távozott a bizottsági ülésről.

12. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezettel a hatvani 5233 hrsz. alatt
felvett ingatlannal kapcsolatban megkötött bérleti szerződés módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Marad a Szivárvány?
dr. Veres András ügyvéd
Igen.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1122/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezettel
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22.) 2012. október 11. napján a hatvani 5233. hrsz. alatt
felvett ingatlan vonatkozásában megkötött bérleti szerződést közös megegyezéssel a Ptk. 240.
§-a alapján 2015. december 17. napjával módosítja jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződést módosító
okirat aláírására.
Határidő: 2015. december 18.
Felelős: Hatvan város polgármestere
dr. Veres András távozott a bizottsági ülésről.

13. napirendi pont
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
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1123/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a képviselő-testület,
valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.

14. napirendi pont
Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési
megállapodásról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1124/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a
közművelődésről szóló 16/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján
egyes közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan közművelődési megállapodást köt a
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8.) 2016.
január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, mely ellátandó
feladatokhoz Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.000.000,- Ft éves
támogatással járul hozzá, amely összeg a 2016. évi költségvetésbe betervezésre kerül, és
egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező
közművelődési megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. december 31. (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

15. napirendi pont
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás
2016. évi költségeinek finanszírozásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan
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, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1125/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda
megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits
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Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa, továbbá mint a városi óvodák
fenntartója és általános iskolák működtetője egyetért azzal, hogy a Markovits Kálmán Városi
Uszodát az uszoda üzemeltetője, a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan,
Temető út 14/A) intézményi úszásoktatás céljára használatba adja a hatvani önkormányzati
fenntartású óvodák, az önkormányzat által működtetett általános iskolák, a Váci
Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani Római
Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.), valamint a Hatvani Lesznai
Anna Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális
Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10.) részére.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 1-től 2016. december 31-ig
biztosítja az intézményi úszásoktatás fedezetét a jelen határozat 1. számú melléklete szerint
mindösszesen 15.435.000-Ft+ÁFA értékben, amelyből az óvodákra eső 2.205.000-Ft+ÁFA az
önkormányzat költségvetésében átcsoportosításra kerül. Az általános iskolákra eső
11.466.000,- Ft+ ÁFA az önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani
Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 1.764.000,Ft+ÁFA a 2016. évi költségvetés terhére.
Határidő: 1.) 2015. december 31. (az uszodahasználati szerződések aktualizálására)
2.) 2016. február 15.
Felelős: 1.) a köznevelési intézmények vezetői
2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.

1126/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású újhatvani
óvodák, az önkormányzat által működtetett Szent István Általános Iskola (székhelye: 3000
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.), valamint a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési
megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely:
3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) részére 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig biztosítja az
úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek anyagi fedezetét a jelen határozat melléklete
szerint mindösszesen 1.830.000,- Ft + ÁFA értékben, amelyből az önkormányzati fenntartású
óvodák költségvetésébe átcsoportosításra kerül 500.000,- Ft+ ÁFA, a Hatvani Szent István
Általános Iskolára eső 930.000,- Ft+ÁFA az önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre,
valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott
pénzeszközként 400.000,- Ft+ÁFA a 2016. évi költségvetés terhére.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.

16. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyásáról
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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:
1127/2015. (XII. 16.) 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

659

35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva
jelen határozat mellékletét képző tartalommal jóváhagyja a Hatvani Szolgáltató Intézmény
szervezeti és működési szabályzatát.

17. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 0302/7 helyrajzi számú külterületi ingatlan belterületbe
vonásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás 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:
1128/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0302/7 helyrajzi számú ingatlant a
határozat mellékletét képező vázrajznak megfelelően a tulajdonosnak az önkormányzattal
megkötött megállapodás szerinti teljesítése esetén belterületbe vonja.
Határidő: 2015. január 8. (kiértesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

18. napirendi pont
Tájékoztató Hatvan város 2016. évi virágosítási- és fásítási tervéről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Elmondta, hogy a frakcióülésen a főkertész asszony 1 órán keresztül bemutatta a tervet. Nagyon
tetszett és gratulálok a díjakhoz.
Gulyás Katalin főkertész
A Belügyminisztérium fődíját most a bizottsági ülésre nem hoztam, de az oklevél pontosan
tartalmazza, hogy ez a fődíja. Az I. helyezett Mosonmagyaróvár után mi kaptuk meg ezt a díjat. A zsűri
utána megkereste a Polgármester Urat és engemet is és biztatott bennünket a további munkára és
elismerést fejezte ki. Jövőre reményeink szerint még szebb eredményt érünk el, de ez nagyon sok
mindennek a függvénye.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan város 2016. évi virágosítási- és fásítási tervéről szóló tájékoztatót és azt
egyhangúlag tudomásul vette.

19. napirendi pont
Előterjesztés zöldfelület karbantartásra vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
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1129/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó
Zrt.-vel (1239 Budapest, Haraszti út 44.) 2015. november 27-én megkötött a 3. sz. főút hatvani
vasúti felüljáró hídszerkezetének és a kapcsolódó csomópont környezetében lévő zöldterület
automata-öntözőrendszerének kiépítésére és a terület 3 éves utógondozási munkáira
vonatkozó megállapodást utólagosan jóváhagyja.
Határidő: 2015. december17.
Felelős: Hatvan város polgármestere

Gulyás Katalin távozott az ülésről.

20. napirendi pont
Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjainak
felülvizsgálatáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Semmiféle penészes hús nem volt a konyhán. A helyi jegyzőkönyv ezt bizonyítja, annyi hibát
követett el a beszállító, hogy nem mindegyik ládásra tett azonosító címkét. Ami a TV2, média
közvetített az hazugság, nem igaz. Jó működik minden. Ez egy provokáció volt. Tudjuk jól, hogy
ki szervezte meg, de bizonyítani nem tudjuk, de sejtjük. Ez a lényeg, ezt el kellett mondanom.
Majd lehet, hogy megtesszük a megfelelő intézkedéseket, hogy ezek a rosszindulatú ügyek
leálljanak.
Palik Józsefné bizottsági tag
Teljesen egyetértek azzal, hogy semmiféle romlott étel nem került a gyerekek elé. Hiszen én
napi szinten dolgozom, senki nem lett beteg, szülők nem jelezték, sőt egyáltalán nem hallottam.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy a Közétkeztetés nem-e fontolgat rossz hírnevének felkeltése
miatt feljelentést, hiszen nemcsak a városon belül, hanem országosan meglett szellőztetve.
Nem beszélve arról, hogy a városban elbizonytalanítják a szülőket. Emberi tulajdonság az, hogy
ha valamit hallok, akkor annak biztos van valami alapja, na most nincs. Én teljes szívvel
kimerem jelenteni, aki napi szinten étkezteti a gyerekeket, hogy ennek semmi alapja nincs.
Amikor ez kiderült, aznap székelykáposzta volt, abból a húsból készült és nagyon jó ízűen ették
a gyerekek. Ezt tanúsíthatom. Én biztosan javasolnám a Közétkeztetésnek, hogy tegye meg a
feljelentést.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1130/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta az intézményi élelmezési
nyersanyagköltséget, valamint az intézményi térítési díjakat és úgy dönt, hogy a 2016. évre
vonatkozóan azokat nem módosítja.
Határidő: 2016. január 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
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21. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1131/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság (székhely:
Hatvan, Ratkó József út 14.) 5 fő rendőr munkatársának 40.000,- Ft/fő összegű Erzsébetutalványt ad támogatásként, melynek fedezete a polgármesteri keret.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

22. napirendi pont
Előterjesztés a helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1132/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a helyi adókról szóló új
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

23. napirendi pont
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-vel kötendő támogatási
szerződésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 4
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
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1133/2015. (XII. 16.) 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 hatáskörben eljárva és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. § e) pontja szerint a Robert Bosch
Elektronika Gyártó Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.; cégjegyzékszám:
10-09-023832; adószám: 11672953-2-10; képviseli: Volker Schilling gazdasági
gyárvezető és Roger Seemeyer műszaki gyárvezető) részéről adományként felajánlott
bruttó 950.000,- Ft értékű számítástechnikai eszközöket elfogadja, valamint
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét képező
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2015. december 16.
Felelős: Hatvan Város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
1134/2015. (XII. 16.) 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 hatáskörben eljárva
és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10.
§ a) pontja szerint hozzájárul, hogy a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-től átvett, az
önkormányzat tulajdonát képező a megállapodás 1. sz. melléklete szerinti számítástechnikai
eszközök az Egri SZC Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (3000
Hatvan, Vécsey út 2./a) részére térítésmentes tartós használatba adásra kerüljenek a határozat
mellékletét képező jegyzőkönyv alapján, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét
annak aláírására.

Határidő: 2015. december 16.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
1135/2015. (XII. 16.) 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 hatáskörben eljárva és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. § a) pontja szerint hozzájárul, hogy a
Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-től átvett, az önkormányzat tulajdonát képező a
megállapodás 3. sz. melléklete szerinti számítástechnikai eszközök a Hatvani
Rendőrkapitányság (3000 Hatvan, Ratkó József utca 14.) részére térítésmentes tartós
használatba adásra kerüljenek a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv alapján,
valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.
Határidő: 2015. december 16.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
1136/2015. (XII. 16.) 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 hatáskörben eljárva és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. § a) pontja szerint hozzájárul, hogy a
Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-től átvett, az önkormányzat tulajdonát képező a
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megállapodás 4. sz. melléklete szerinti számítástechnikai eszközök a Hatvani Szent
István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) részére térítésmentes tartós
használatba adásra kerüljenek a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv alapján,
valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.
Határidő: 2015. december 16.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

24. napirendi pont
Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1137/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési
támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján
Rigó Dorka, Trinyik Anna, Csaba Vanda, Zsiros Emili Mira, Hronyecz Márton,
Csányi Adelina Admira, Kádár Bence, Schillinger Marcell gyermekeket 40.000,- Ft
egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése
napjától vehet igénybe;
2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 320.000,- Ft – azaz
háromszázhúszezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2015. évi költségvetéséről
szóló 6/2015. (II. 19.) 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

25. napirendi pont
Előterjesztés a téli szünet ideje alatt gyermekétkeztetés biztosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1138/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015/2016. tanév téli szünetében minden
munkanapra napi egyszeri étkezést biztosít a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek számára, akinek szülője, törvényes képviselője erre igényt tart.
A képviselő-testület a feladat ellátására 2.108.5680,- Ft keretösszeget biztosít, amely a Hatvan
város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/b.
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mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „gyermekek nyári gyermekétkeztetése”
előirányzaton rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felkéri a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetőjét, hogy
intézkedjen a gyermekétkeztetésre ténylegesen igényt tartó gyermeklétszám felméréséről.
Határidő: 2015. december 18. (a szükségletek felmérésére, ételadag megrendelésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda és a Szociális Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat útján

26. napirendi pont
Előterjesztés felújítás kötelezettséget biztosító visszavásárlási jog törléséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella irodavezető
Az ügyvezető úr tájékoztatása alapján a hónap végéig befejezésre kerülnek a tető kicserélése,
a tetőablakok beépítése és kények felhúzása, a homlokzati szigetelés, a homlokzati nyílászárók
cseréje. Az épület színezése az időjárási körülményektől függően legkésőbb tavasszal fog
megtörténni. Mi javasoljuk, hogy a testület döntsön ezekről a lakások visszavásárlási jog
törléséről.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 8
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1139/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft.
ügyvezetője, Dányi Róbert kérelmére a hatvani 513/A/1 helyrajzi számú lakás megnevezésű 42
m² nagyságú ingatlanra, mely természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. földszint 1.
szám alatt található, a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog kerüljön törlésre, amennyiben az
épület külső homlokzatfelújítása legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat
színezési munkák és a Mészáros Lázár úti gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes
ingatlannyilvántartási hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog törlését.
Határidő: 2016. január 31. (kérelem benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1140/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft.
ügyvezetője, Dányi Róbert kérelmére a hatvani 513/A/2 helyrajzi számú lakás megnevezésű 45
m² nagyságú ingatlanra, mely természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. földszint 2.
szám alatt található, a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog kerüljön törlésre, amennyiben az
épület külső homlokzatfelújítása legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat
színezési munkák és a Mészáros Lázár úti gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével.
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes
ingatlannyilvántartási hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog törlését.
Határidő: 2016. január 31. (kérelem benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1141/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft.
ügyvezetője, Dányi Róbert kérelmére a hatvani 513/A/3 helyrajzi számú lakás megnevezésű 54
m² nagyságú ingatlanra, mely természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. 1. emelet 3.
szám alatt található, a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog kerüljön törlésre, amennyiben az
épület külső homlokzatfelújítása legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat
színezési munkák és a Mészáros Lázár úti gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes
ingatlannyilvántartási hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog törlését.
Határidő: 2016. január 31. (kérelem benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1142/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft.
ügyvezetője, Dányi Róbert kérelmére a hatvani 513/A/4 helyrajzi számú lakás megnevezésű 45
m² nagyságú ingatlanra, mely természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. 1. emelet 4.
szám alatt található, a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog kerüljön törlésre, amennyiben az
épület külső homlokzatfelújítása legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat
színezési munkák és a Mészáros Lázár úti gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes
ingatlannyilvántartási hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog törlését.
Határidő: 2016. január 31. (kérelem benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1143/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft.
ügyvezetője, Dányi Róbert kérelmére a hatvani 513/A/5 helyrajzi számú lakás megnevezésű 42
m² nagyságú ingatlanra, mely természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. 1. emelet 5.
szám alatt található, a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog kerüljön törlésre, amennyiben az
épület külső homlokzatfelújítása legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat
színezési munkák és a Mészáros Lázár úti gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes
ingatlannyilvántartási hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog törlését.
Határidő: 2016. január 31. (kérelem benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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1144/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft.
ügyvezetője, Dányi Róbert kérelmére a hatvani 513/A/6 helyrajzi számú lakás megnevezésű 54
m² nagyságú ingatlanra, mely természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. 2. emelet 6.
szám alatt található, a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog kerüljön törlésre, amennyiben az
épület külső homlokzatfelújítása legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat
színezési munkák és a Mészáros Lázár úti gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes
ingatlannyilvántartási hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog törlését.
Határidő: 2016. január 31. (kérelem benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

1145/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft.
ügyvezetője, Dányi Róbert kérelmére a hatvani 513/A/7 helyrajzi számú lakás megnevezésű 45
m² nagyságú ingatlanra, mely természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. 2. emelet 7.
szám alatt található, a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog kerüljön törlésre, amennyiben az
épület külső homlokzatfelújítása legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat
színezési munkák és a Mészáros Lázár úti gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes
ingatlannyilvántartási hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog törlését.
Határidő: 2016. január 31. (kérelem benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

1146/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft.
ügyvezetője, Dányi Róbert kérelmére a hatvani 513/A/8 helyrajzi számú lakás megnevezésű 42
m² nagyságú ingatlanra, mely természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. 2. emelet 8.
szám alatt található, a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog kerüljön törlésre, amennyiben az
épület külső homlokzatfelújítása legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat
színezési munkák és a Mészáros Lázár úti gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes
ingatlannyilvántartási hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog törlését.
Határidő: 2016. január 31. (kérelem benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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27. napirendi pont
Előterjesztés a tervezett gyalog- és kerékpárút Balassi Bálint út Béla és Akácfa utcák
közötti szakaszával kapcsolatos megállapodás utólagos jóváhagyásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1147/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Hatvan Város
Önkormányzata és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. között, a Hatvan, Balassi Bálint úti
kerékpárút és gyalogút létesítésével kapcsolatban megkötött megállapodást, amely a határozat
mellékletét képezi.
Határidő: 2015. december 18.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

28. napirendi pont
Előterjesztés a Liszt Ferenc Művelődési Ház fűtési rendszerének korszerűsítéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan
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, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1148/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 674/2015. (IX.24.) számú határozata
alapján az önkormányzat és a Bástya Millenium Zrt. között a Liszt Ferenc Művelődési Ház
épületének fűtését biztosító gázkazán cseréjére vonatkozó, 2015. szeptember 25-én létrejött
vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1149/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Liszt Ferenc Művelődési Ház
Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8. szám alatti épülete fűtési rendszerének korszerűsítésével,
valamint a gázkazán cseréjének munkáival Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000
Hatvan, Horváth M. út 12. 5/20.) bízza meg 1.435.000,- Ft (alanyi ÁFA – mentes) összegben,
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II.19) önkormányzati
rendeletben az általános tartalék költséghelyen biztosított.
Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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29. napirendi pont
Előterjesztés a 2015. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, kérte a tájékoztató tudomásul
vételét.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1150/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évben elvégzett környezetvédelmi
feladatokról szóló beszámolót elfogadja.

30. napirendi pont
Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1151/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési folyékony hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási díjakat felülvizsgálta és úgy dönt, hogy a 2016.
évre vonatkozóan a díjakat nem módosítja.
Határidő: 2016. január 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

31. napirendi pont
Előterjesztés Béla utcai forgalomtechnikai küszöbök telepítéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, kérte a tájékoztató tudomásul
vételét.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1152/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Béla utca 6-8. számú és 5. számú
ingatlanok előtti útszakaszra forgalomcsillapító küszöbök és KRESZ táblák telepítésével a CSP
TRADE Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege utca 3418 hrsz.) bízza meg bruttó 247.207,-Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi forrás Hatvan
város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az „általános
tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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32. napirendi pont
Előterjesztés a Gyöngyössolymos-Gyöngyös-Nagyréde-Hort-Hatvan
közlekedő próbajárat 2016. januárjától történő végleges bevezetéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

útvonalon

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:

1153/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Középkeletmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24., a
továbbiakban KMKK Zrt.) Hatvani Területi Igazgatósága 2016. januárjától a GyöngyössolymosGyöngyös-Nagyréde-Hort-Hatvan útvonalon közlekedő próbajáratpárt véglegesen bevezesse.
Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy 2016. januárjától az új iskolajárat
finanszírozásához havonta 38.957,-Ft pénzügyi forrást biztosít.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata tárgyévi költségvetésében tervezésre kerül.
Határidő:
2016. január 31.
Felelős:
Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

33. napirendi pont
Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1154/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágítás aktív elemeinek,
valamint a díszvilágítás karbantartásával Klippan Ákos egyéni vállalkozót (székhely: 1141
Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 4.917.216,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül a közvilágítás
szakfeladat költséghelyen.
Határidő: 2015. december 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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34. napirendi pont
Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint
a garanciális időn túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási
módjáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan
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, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1155/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elektronikus térfigyelő rendszer
üzemeltetésével, a hálózati hozzáférés biztosításával és a rendszer karbantartásával 2016.
január 1-jétől 2016. december 31-ig a GLOBAL-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(székhelye: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 62.) bízza meg bruttó 3.261.360,-Ft összegben,
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
Határidő: 2015. december 31. (szerződéskötésre)
Felelős:

Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

1156/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elektronikus térfigyelő rendszer
garanciális időn túli eszközök javításához szükséges anyagköltség biztosítására bruttó
1.524.000,-Ft keretösszeget biztosít.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
Határidő: 2016. feruár 15.
Felelős:

Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

35. napirendi pont
Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú
távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

bérlakások

és

szivattyúházak

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1157/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes önkormányzati bérlakások és
szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásával az Elektronika Vonala
Security Kft.-t (székhelye: 2251 Tápiószecső, Deák F u 32.) bízza meg bruttó 836.250,-Ft
keretösszegig, mint az önkormányzat számára összességében legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
Határidő: 2015. december 31. (szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.
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36. napirendi pont
Előterjesztés a figyelmeztető táblák kihelyezéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Ismét a Pillangó Cukrászda előtti parkolást említem meg. Nem veszik figyelembe a megállni
tilos táblát. A múlt héten láttam, hogy három autó is parkolt, a közterületesek autójukkal
fordultak ki a templom jobb oldaláról és tovább haladtak. A buszok nem tudtak elmenni.
Tartsuk már be a kötelezettségeinket.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1158/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közigazgatási területén
található gyalogátkelőhelyekhez a kerékpárosokat figyelmeztető táblák, valamint a
telepítésükhöz szükséges tartozékok legyártásával és kihelyezésével a CSP TRADE Kft.-t
(székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege utca 3418 hrsz.) bízza meg bruttó 730.898,-Ft összegben,
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

37. napirendi pont
Előterjesztés a Szúnyog-szigeten létesülő mobil kerítésszakaszról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1159/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Szúnyog-szigeten 9 méter hosszú
mobil vadhálós kerítésszakaszok átépítésével a Mézsorás Építőipari Kft.-t (székhely: 3000
Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 68.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendeletben az általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2015. december 20. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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38. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola padlás takarításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella irodavezető
A korábbi években, amikor a tető felújítás volt, a kivitelező nem volt hajlandó letermelni a
felhalmozott lomokat, visszabontásból származó maradványokat. Többször volt egyeztetve,
szerettük volna, hogy a kivitelező megteszi, de nem tette. Most a jelenlegi munkák
folyamatosságának érdekében intézkedni kellett, a határidő miatt meg kellett oldani.
Papp István bizottsági elnök
Több iskolánál is dolgozni kell. Legyenek az iskolánál állandó emberek, hogy nehogy vagyon
sérüljön, mert már erre sajnos volt példa.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1160/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja – a folyamatban lévő
épületenergetikai korszerűsítés munkavégzésének zavartalansága érdekében – a Hatvani
Szent István Általános Iskola (Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 8.) padlásterében korábban
felhalmozott vegyes hulladék padlástérből történő eltávolítását és kijelölt lerakóhelyre
szállítását, elhelyezését a NORMA-BAU Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.)
által, mely vállalkozó bruttó 381.000,- Ft összegben az önkormányzat számára a legkedvezőbb
ajánlatot adta.
Pénzügyi forrás a helyi többletadó bevétel terhére kerül biztosításra.
Határidő: szerződéskötésre
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

39. napirendi pont
Előterjesztés az Óhatvani Egészségközpont kialakításához kapcsolódó tervek
elkészítéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Remélem a védőnői szolgálat ott lesz. Ha az megvalósul, akkor nagyon jó lesz.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1161/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az Óhatvani Egészségközpont építési
engedélyezési tervének elkészítésével az Építész Kaláka Kft.-t (székhely: 1038 Budapest,
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Puszta köz 3.) bízza meg bruttó 10.160.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül a 748/2015. (X.29.)
sz. képviselő- testületi határozat szerint.

40. napirendi pont
Előterjesztés az Óhatvani Termelői Piac
elkészítéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

kialakításához

kapcsolódó

tervek

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1162/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az Óhatvani Termelői Piac építési
engedélyezési tervének elkészítésével az Építész Stúdió Kft.-t (székhely: 1016 Budapest,
Krisztina krt. 71.) bízza meg bruttó 10.160.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül a 748/2015. (X.29.)
sz. képviselő- testületi határozat szerint.

41. napirendi pont
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár felújításához kapcsolódó tervek elkészítéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella irodavezető
Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1163/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az Ady Endre Könyvtár átalakításához és
felújításához kapcsolódó vázlattervet magába foglaló engedélyezési terv elkészítésével az
Építész Kaláka Kft.-t (székhely: 1038 Budapest, Puszta köz 3.) bízza meg bruttó 10.020.300,Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül a 748/2015. (X.29.)
sz. képviselő- testületi határozat szerint
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42. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás forgóeszköz hitelének meghosszabbításáról és fenntarthatósági terv
elfogadásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Mekkora ez a hitel összeg? 2016. június 30-ig vissza lehet ezt fizetni? Mi ennek a fedezete?
Nagy Ferenc ügyvezető
A hitelkeret még a projekt kezdetén került biztosításra a társulás részére. 344 milliós hitelkeret.
A projekt eddigi szakaszában nagyon szépen sikerült alacsony szinten tartani, visszafizetésre is
kerül. Nyár elején döntöttünk arról, hogy a „C” projektnél ráemelési kérelmet nyújtunk be, ezt
megkaptuk eszközök beszerzésére, most van a teljesítés időszaka, a napokban fejeződött ez
be. És ehhez a „C” termeléshez kapcsolódó áfa finanszírozáshoz vesszük ezt igénybe, ezért
kellett meghosszabbítani. Ha ez a ráemelés nem lett volna, akkor szépen a projektnek az áfa
visszaigénylése vissza is forogtak már, vissza is tudtuk volna törleszteni év végéig. Így mivel
ezek mostani teljesítési számlák, ezeknek a visszaigénylése kb. március végére tudjuk
visszatörleszteni. A teljes hitelkeretet nem fogjuk kimeríteni, egy 100 milliós lehívás volt két hete
és most egy újabb 100 milliót hívtunk le. 200 milliós hitelállományunk lesz, de ez gyakorlatilag
vissza is tudjuk törleszteni.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan
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, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1164/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő társulási
tanácsülésen igennel szavaz arra, hogy a Társulás a K&H Bank Zrt.-vel megkötött forgóeszköz
hitelszerződést 2016. június 30. napjáig meghosszabbítsa.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere
1165/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő társulási
tanácsülésen igennel szavaz arra, hogy a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0004 kódjelű „Hatvan és
térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése”, valamint KEOP-1.1.1/C/13-20130011 kódjelű „Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése
eszközbeszerzésekkel” című pályázatok keretében készített fenntarthatósági tervet jóváhagyja.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere
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43. napirendi pont
Előterjesztés a Fenntarthatósági Terv elfogadásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1166/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét
képező Hatvan város Fenntarthatósági Tervét. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a dokumentum aláírására.
Határidő: 2015. december 22. (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

44. napirendi pont
Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének
felhasználásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan
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, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1167/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Báthori István utca 45-47. számú
ingatlanok előtti 40 méter hosszú és 1,5 méter széles összesen 60 m2 felületű rossz állapotú
betonjárda javítási munkáival a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út
116.) bízza meg bruttó 495.000,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Szinyei András önkormányzati képviselő
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Iroda útján

Városfejlesztési

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

1168/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Kórház utca rossz állapotú,
összesen 310 m2-nyi felületen részben burkolt, illetve földutas szakaszainak zúzottkő
feltöltéssel való javítási munkáival KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8.
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4. em. 111.) bízza meg bruttó 444.500,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Szinyei András önkormányzati képviselő
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Iroda útján

Városfejlesztési

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

45. napirendi pont
Előterjesztés jégpálya üzemeltetésével kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1169/2015. (XII. 16.) 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 50 pár jégkorcsolya beszerzésével a Sprint
60 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Székely u. 11.) bízza meg bruttó
525.882,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 741/2015. (X.29.) számú határozata
alapján a pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

46. napirendi pont
Előterjesztés a csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
A Hatvanas utcában továbbra is tele vannak a csatornák.
Schósz Gabriella irodavezető
Intézkedni fogunk.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1170/2015. (XII. 16.) 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 Horváth Mihály út 9. szám mögötti
csapadékvíz elvezető hálózat csatornafedél pótlás munkálataival a Norma-Bau-Építő Kft. -t
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 63.500,- Ft összegben, mint az
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önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen
rendelkezésre áll.

47. napirendi pont
Előterjesztés közterületek zúzottkővel történő javításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan
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, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1171/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Vécsey tér elnevezésű közterület
130 m2-nyi felületének zúzottkő feltöltéssel való javítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely:
1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 231.140,-Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen
rendelkezésre áll.
1172/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Mikes köz elnevezésű közterület
235 m2-nyi felületének zúzottkő feltöltéssel való javítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely:
1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 417.830,-Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen
rendelkezésre áll.

48. napirendi pont
Előterjesztés a Horváth Mihály út 20. 1/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú
bérlakás gázkazán cseréjéről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
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1173/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében eljárva a Hatvan, Horváth Mihály út 20. 1/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás
gázkazán cseréjének munkáival Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály
út 12. 5/20.) bízza meg 331.800,- Ft (alanyi ÁFA-mentes) összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között az önkormányzati lakásértékesítés 2015. évi bevétel
költséghelyen rendelkezésre áll.

49. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 5
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1174/2015. (XII. 16.) 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 a hatvani
1888 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, a Jávorka utca 3. és 4. számú ingatlanok
előtt 2 db fűzfa és 1 db akácfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák 3 db gömbkőris
növény beültetésével kerüljenek pótlásra a Batthyány utcai közterületen.
1175/2015. (XII. 16.) 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 a hatvani
1443 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, a Táncsics Mihály u. 17. számú ingatlan
előtt 3 db akácfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák 3 db gömbkőris növény
beültetésével kerüljenek pótlásra a Batthyány utcai közterületen.

1176/2015. (XII. 16.) 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 a hatvani
2331 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, a Bajcsy-Zsilinszky út 29. számú ingatlan
előtt 3 db akácfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák 3 db gömbkőris növény
beültetésével kerüljenek pótlásra a Batthyány utcai közterületen.
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1177/2015. (XII. 16.) 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 a hatvani
4538 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, a Ratkó József utca 8. számú ingatlan előtt
1 db fűzfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbkőris növény beültetésével
kerüljön pótlásra a Batthyány utcai közterületen.
1178/2015. (XII. 16.) 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 a hatvani
3337 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, a Diófa utca 15. számú ingatlan előtt 1 db
hársfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbkőris növény beültetésével kerüljön
pótlásra a Széchenyi utcai közterületen.

50. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek egyéb részterületekre
vonatkozó módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1179/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerinti feladatok
végrehajtása érdekében hozzájárul a településrendezési eszközöknek a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XL 8.) Korm. rendelet szerinti módosításához:
I. Városfejlesztési akcióterület:
1. A város déli elkerülő út nyomvonalának módosítása;
2. Sport és rekreációs terület kijelölése;
3. Lakóterületek fejlesztése;
4. Meglévő lakóterületek településrendezési előírásainak módosítása;
5. Új intézményközpont kijelölése.
6. Iparterületek kijelölése

II)

Városfejlesztési akcióterület:
1. A város északi elkerülő út nyomvonalának módosítása;
2. A Bosch beruházással kapcsolatos településrendezési előírások módosítása.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján
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51. napirendi pont
Előterjesztés a munkahelyi és közétkeztetési
módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

közszolgáltatási

szerződés

Marján János bizottsági tag
Ki fogja csinálni?
dr. Kovács Éva aljegyző
A hivatal.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1180/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt
Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) megkötött munkahelyi
és közétkeztetési közszolgáltatási szerződést akként módosítja, hogy a közszolgáltatási
szerződés 9./ pontja 2016. január 1. napjától hatályon kívül helyezésre kerüljön.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződést módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét annak aláírására.
Határidő: 2015. december 18.
Felelős: Hatvan város polgármestere

52. napirendi pont
Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi
kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1181/2015. (XII. 16.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesületnek nyújtott 2.055.000,- tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2015. december
31-éről 2016. december 31-ére módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tagi kölcsön szerződést
módosító okirat aláírására.
Határidő: 2015. december 31. (szerződést módosító okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
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53. napirendi pont
Előterjesztés
a
„Hatvani
Közös
Önkormányzati
Hivatal
bejáratának
környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése” elnevezésű közbeszerzési
eljárással kapcsolatos döntésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Akkor remélhetőleg az akadálymentesítés elkészül, már nagyon sokba kerül.
Marján János bizottsági tag
Van rajz?
Schósz Gabriella irodavezető
Igen van. Két oldalt rámpa lesz kialakítva.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan
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, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1182/2015. (XII. 16.) 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 611/2015. (IX. 3.) számú határozata alapján indult, „Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése”
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében
nyertes ajánlattevőnek a Jánosik és Társai Kft. (székhely: 1047 Budapest, Attila u. 34.)
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 7.146.907.-Ft +
ÁFA ajánlati ár összeget.
1183/2015. (XII. 16.) 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 611/2015. (IX. 3.) számú határozata alapján indult, „Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése”
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében
második helyezett ajánlattevőnek a ZÖFE Kft. (székhely: 1119 Budapest, Thán Károly u. 35.) 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
második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz
7.448.002.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
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54. napirendi pont
Előterjesztés jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Minden évben szükség van faanyagra, minden évben 700.000,-Ft-ba kerül? Nem lehet tárolni?
Schósz Gabriella irodavezető
Eddig is tárolta a városgondnokság, de korábban máshogy voltak szabva az anyagok.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1184/2015. (XII. 16.) 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 utólagosan jóváhagyja a jégpálya
környezetének lefedéséhez szükséges faanyag beszerzését a Provízó Kft.-től (székhely: 3271
Visonta, Vadvirág út 25.) bruttó 700.000,- Ft összegben.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 741/2015. (X.29.) számú határozata
alapján a pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

55. napirendi pont
Előterjesztés felajánlott adomány elfogadásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Emberbaráti ez a felajánlás. Ki osztja szét és milyen szempontok alapján?
dr. Kovács Éva aljegyző
Nálam van minta, meg lehet nézni.
Papp István bizottsági elnök
A rászorultak kapják meg, remélhetőleg még karácsony előtt.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1185/2015. (XII. 16.) 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 hatáskörben eljárva
és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10.
§ e) pontja szerint Molnár Illés egyéni vállalkozó (székhely: 2143 Kistarcsa, Dobó Katica köz 5.;
adószám: 49759190-2-33; nyilvántartási szám: 04445667) részéről adományként felajánlott
bruttó 250.000,- Ft értékű, 300 kg csigatésztát elfogadja, vállalja, hogy a rászorulók részére azt
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szétosztja, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adományozásról
szóló szerződést aláírja.

56. napirendi pont
Egyebek (Pályázat bontás)

Bánkutiné Katona Mária irodavezető
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló 5318/2/A/3 hrsz. alatti 3000 Hatvan,
Grassalkovich út 8. fsz. 1. sz. alatt található lakás megnevezésű ingatlan értékesítésére nyílt
pályázati eljárást indított. A pályázat határideje lejárt. Most az ülésen a beérkezett 3 pályázat
bontására kerül sor.
Mindhárom pályázat a felhívásban rögzített feltételeknek megfelelő.
Elsőként felbontott pályázat:
T&R Fusion Kft.
3000 Hatvan, Csokonai u. 4.
Ajánlata: 3.091.000,-Ft volt.
Másodikként felbontott pályázat:
Petrovics Gábor
3016 Boldog, Turai út 34.
Ajánlata: 3.051.000,-Ft volt.
Harmadikként felbontott pályázat:
Nádas Péter Sándor
3000 Hatvan, Gódor K. u. 7. 1/3.
Ajánlata: 3.210.000,-Ft volt.
Az önkormányzat számára tehát a legkedvezőbb ez utóbbi volt. Mivel azonban a társasház
alapító okirata elővásárlási jogot rögzített, ezért ennek megfelelően a társasház tulajdonos
társait értesíteni kell, hogy elővásárlási jogukkal kívánnak-e élni.
Papp István elnök
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 11 óra 15 perckor befejezettnek
nyilvánította.

K.m.f

PAPP ISTVÁN
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnök

KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnökhelyettes

