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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 12-én 8 óra 30 perckor a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal Kistanácskozó termében tartott nyílt, rendkívüli üléséről

Jelen vannak:
Papp István
Köves Gábor Nándorné
Marján János

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag

Bagi Miklós és Palik Józsefné bizottsági tag igazoltan marad távol.
Kondek Zsolt

képviselő, állandó meghívott

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
Nádas Sándor
képviselő
Lestyán Balázs
alpolgármester
dr. Szikszai Márta
jegyző
dr. Kovács Éva
jegyzői irodavezető
Schósz Gabriella
településfejlesztési osztályvezető
Tóth Ivett
pályázati osztályvezető

Jegyzőkönyvvezető:

Barna Attiláné
* * *

Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három
tagjának részvételével az ülés határozatképes.
Papp István bizottsági elnök
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv
aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Köves Gábor Nándorné bizottsági tag legyen. Kérte a
bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta Köves Gábor Nándorné bizottsági tagot a jegyzőkönyv
aláírójaként.
Papp István bizottsági elnök
Ismertette az ülés napirendjét.
Papp István bizottsági elnök
Az ülés napirendjével kapcsolatosan kérés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta azt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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59/2015. (II. 12.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a 2015. február 12-i nyílt, rendkívüli ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a hatvani 5331/26 hrsz. alatti ingatlanra megkötendő bérleti
szerződésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni résszel rendelkező társasházakban a
szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
3. Előterjesztés a „Multifunkcionális közösségi központ létrehozása, fejlesztése” tárgyú
pályázattal
összefüggésben
szükségessé váló
közbeszerzési
eljárások
megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
4. Előterjesztés a „Multifunkcionális közösségi központ létrehozása, fejlesztése” tárgyú
pályázathoz kapcsolódó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Határidő: 2015. február 12.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 5331/26 hrsz. alatti ingatlanra megkötendő bérleti szerződésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Célegyenesben van a Szárazmalom ügye és szerződést kell kötnünk, mert az nem az
önkormányzaté, hanem az önkormányzati cégé.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
60/2015. (II. 12.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 5331/26 hrsz.
alatti ingatlanra megkötendő bérleti szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) a hatvani 5331/26 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan bérleti szerződést köt.
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződést elfogadja, és
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.
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Határidő: 2015. február 13.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

2. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni résszel rendelkező társasházakban a
szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó döntésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Beindul a beruházás. Már megvettük a kukásautókat, a kukákat. A kukákért nem kell fizetni,
mert sokan kérdezték, akik már érdeklődtek.
Marján János bizottsági tag
Hány darab kukát kapunk?
Papp István bizottsági elnök
Kettőt.
Marján János bizottsági tag
Ez a szelektív?
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag
Egyikbe lehet szelektíven gyűjteni, a másikba pedig a többit.
Marján János bizottsági tag
És egybe kell bepakolni?
Lestyán Balázs alpolgármester
Igen egybe kell bepakolni és azt majd szétválogatják.
Marján János bizottsági tag
De ha egybe öntünk valamit, valamivel?
Tóth Ivett pályázati osztályvezető
De amit szelektíven gyűjtünk, azt már külön tudja kezelni attól, amit a másik kukába öntünk.
Marján János bizottsági tag
Eddig 4 felé szedtük.
Lestyán Balázs alpolgármester
De nem kell 4 felé szedni.
Marján János bizottsági tag
Bele teszünk mindent egybe?
Nádas Sándor képviselő
Az üveget bele lehet tenni a régi kukába, de mivel annak súlya van, és súlyra fogják vinni a
vegyes szemetet, sokkal többet fognak fizetni. Ezért lesznek a szelektív gyűjtők összeszedve,
azoknak a helyén lesz egy ilyen harang alakú zöld valami, amibe el lehet vinni az üveget. Amit
most adnak kukákat abba csak a PET palack mehet, konzerves doboz, sörös doboz, meg a
papír. Minden más a kicsibe, és azt fogja mérni a kukásautó. Aki a salakot, meg a sittet is
beleteszi a régi kukába, az rosszul jár, mert azután fog neki kimenni a számla.
Tehát üveget továbbra is szelektív gyűjtőhelyre kell vinni.

49

Lestyán Balázs alpolgármester
De ez az előterjesztés most nem erről szól.
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag
Akik társasházban laknak, azoknak közgyűlési határozat kell arról, hogy a társasház is részt
vehessen ebben a szelektív hulladékgyűjtésben.
Papp István bizottsági elnök
Mert ha nem, akkor 17%-os emelés lesz nekik.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
61/2015. (II. 12.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdoni
résszel rendelkező társasházakban a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó döntésről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a társasházakban,
melyekben az önkormányzatnak tulajdoni része van, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésre
kerüljön.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat megküldésével
értesítse a társasházakat a döntésről.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

3. napirendi pont
Előterjesztés a „Multifunkcionális közösségi központ létrehozása, fejlesztése” tárgyú
pályázattal összefüggésben szükségessé váló közbeszerzési eljárások megindításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A szomszédban a könyvtárról van szó.
Tóth Ivett pályázati osztályvezető
Január 30-án jelent meg a pályázati felhívás, mely szerint véglegessé vált, hogy Hatvan is részt
vehet ebben az eljárásban. Pályázhat 100%-os pályázati intenzitás mellett.
A városvezetés terve az, hogy az Ady Endre Könyvtár épülete, de Grassalkovich Művelődési
Ház okiratával pályázva, az épületet jelentősen átépítve egy multifunkciós közösségi központ
jönne létre. Ez belterületét számítva több, mint 1500 m2, összességében olyan 1700-1800 m2
újulna meg. Ebben rengeteg közösségi terem, helyiség lesz, melyek összevonhatóak lesznek.
Nyelvi labor lesz benne, ehhez bútorok eszközök. Illetve új funkcióval is bővülne a művelődési
központ, ez pedig a színházterem, ami egy 350 fő befogadására alkalmas új terem lenne,
megfelelő színpad, hang- és fénytechnikával.
Ezáltal lehetőség nyílik együttműködési megállapodások kötésére a járási településekkel, tehát
ez nem csak Hatvan számára épül, hanem a járás lakossága számára is, ami olyan 50 ezer főt
érint, és nagyon szívesen aláírták a települések.
Ez rájuk vonatkoztatva nem jelent semmilyen anyagi kötelezettséget, lehetőségük nyílik részt
venni a rendezvényeken, illetve az épület nyújtotta egyéb lehetőségek kihasználására.
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A tervezett költségvetés kb. 685 millió forint. Ennek egy része a tervezés, ami a mai nappal
indul, amennyiben megszavazza a képviselő-testület.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
62/2015. (II. 12.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Multifunkcionális
közösségi központ létrehozása, fejlesztése” tárgyú pályázattal összefüggésben szükségessé
váló közbeszerzési eljárások megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra –
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat keretében „Engedélyezési
tervdokumentáció, vázlatrajzok elkészítése és a kapcsolódó feladatok elvégzése” elnevezésű
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 13.000.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból
válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Engedélyezési tervdokumentáció,
vázlatrajzok elkészítése és a kapcsolódó feladatok elvégzése” elnevezésű, 13.000.000.-Ft nettó
becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A
bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
3.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.
Határidő: 2015. február 13. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

4. napirendi pont
Előterjesztés a „Multifunkcionális közösségi központ létrehozása, fejlesztése” tárgyú
pályázathoz kapcsolódó döntésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, közbeszerzési eljárások lebonyolítása.
Papp István bizottsági elnök
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben
történő szavazását illetően?
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúlag
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 7
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
63/2015. (II. 12.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Multifunkcionális
közösségi központ létrehozása, fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TIOP-1.2.1.A15/1 kódszámú, „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési
tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázatra, amelynek a célja
egy multifunkcionális közösségi központ létrehozása a Grassalkovich Művelődési Ház
funkcióbővítésével az Ady Endre Könyvtár (Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) épületében.
A megvalósítás becsült értéke bruttó 685.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %-os. A
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges
nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.
Határidő: 2015. február 27. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
64/2015. (II. 12.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Multifunkcionális
közösségi központ létrehozása, fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatalt, hogy a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra – multifunkcionális
közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális
feltételeinek kialakítása” című pályázat előkészítésében, megvalósításában részt vegyen,
ehhez szükséges feladatokat ellássa az alábbiak szerint:
• Jegyzői Iroda: szervezeti felügyelet és munkairányítás
• Pályázati Osztály: pályázathoz kapcsolódó tevékenységek elvégzése
• Településfejlesztési Osztály: műszaki vonatkozású munkák, tevékenységek irányítása,
felügyelete
• Gazdálkodási Iroda: a pályázathoz kapcsolódó pénzügyi tevékenységek elvégzése,
felügyelete, könyvelési feladatok elvégzése
Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
65/2015. (II. 12.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Multifunkcionális
közösségi központ létrehozása, fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra –
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat előkészítésére és lebonyolítására
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pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselőtestületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles
eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1. Szinyei András alpolgármester;
2. Tarsoly Imre Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke;
3. Valló Ede Grassalkovich Művelődési Központ igazgatója;
4. Schósz Gabriella Településfejlesztési Osztály vezetője;
5. Tóth Ivett Pályázati Osztály vezetője.
Határidő: 2015. február 15. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
66/2015. (II. 12.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Multifunkcionális
közösségi központ létrehozása, fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra –
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat megvalósítására együttműködési
megállapodást köt a hatvani járáshoz tartozó alábbi településekkel:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lőrinci Város Önkormányzata (3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.)
Apc Község Önkormányzata (3032 Apc, Erzsébet tér 1.)
Boldog Község Önkormányzata (3016 Boldog, Kossuth u. 8.)
Csány Község Önkormányzata (3015 Csány, Kossuth út 2.)
Ecséd Község Önkormányzata (3013 Ecséd, Szabadság út 139.)
Heréd Község Önkormányzata (3011 Heréd, Rákóczi út 39.)
Kerekharaszt Község Önkormányzata (3009 Kerekharaszt, Bimbó út 2.)
Nagykökényes Község Önkormányzata (3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.)
Petőfibánya Község Önkormányzata (3023 Petőfibánya, Bánya u. 3.)
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata (3033 Rózsaszentmárton, Kossuth
Lajos út 1.)
Zagyvaszántó Község Önkormányzata (3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.)

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához
szükséges együttműködési megállapodások aláírására.
Határidő: 2015. február 20. (együttműködési megállapodások aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
67/2015. (II. 12.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Multifunkcionális
közösségi központ létrehozása, fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra –
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat megvalósítására együttműködési
megállapodást köt a területi szintű közművelődési szakmai szolgáltatást végző Nemzeti
Művelődési Intézettel (Székhely:1011 Budapest, Corvin tér 8.). A képviselő-testület
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szükséges

Határidő: 2015. február 20. (együttműködési megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
68/2015. (II. 12.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Multifunkcionális
közösségi központ létrehozása, fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra –
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat benyújtásához szükséges
Megvalósíthatósági Tanulmányt az Emesz Zrt.-vel (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező
utca 11/b.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevővel, készítteti el bruttó
6.350.000,- Ft vállalkozási díjért. Pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén
pályázati forrásból válik biztosítottá.
Határidő: 2015. február 13. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
69/2015. (II. 12.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Multifunkcionális
közösségi központ létrehozása, fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra –
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges
közbeszerzési eljárások lebonyolításával a Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Irodát (székhely: 1027
Budapest, Bem rakpart 43.) ,mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bízza
meg bruttó 8.890.000,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés
megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.
Határidő: 2015. február 13. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag
Lenne egy kérdésem a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan.
Mi a teendő, ha egy lakótelepnek nem lesz közgyűlési határozata, mert a közös képviselő nem
hajlandó összehívni a lakógyűlést?
dr. Szikszai Márta jegyző
Akkor majd kimegy a magasabb összegű kommunális adó és a lakók majd leváltják a közös
képviselőt.
Lestyán Balázs alpolgármester
A közös képviselőnek egy szolgáltatást kell nyújtania, alkalmazkodnia kell, és nem bírálni a
helyzetet, hanem az adott jogi környezetnek megfelelni.
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Papp István bizottsági elnök
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 8 óra 45 perckor befejezettnek
nyilvánította.
K.m.f

PAPP ISTVÁN
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnök

KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági tag

