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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága 2015. január 26-án 10 óra 30 perckor a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal Kistanácskozó termében tartott nyílt üléséről

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

bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

Papp István bizottsági elnök igazoltan marad távol.
Kondek Zsolt

képviselő, állandó meghívott (később érkezik)

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
Lestyán Balázs
dr. Szikszai Márta
dr. Kovács Éva
dr. Veres András
Bánkutiné Katona Mária
Dudásné Csikós Ágnes
Schósz Gabriella
Tóth Ivett
Philipp Frigyes
Lisztik Lászlóné
Smidné Vereb Julianna
Szabó Ottó

alpolgármester
jegyző
jegyzői irodavezető
ügyvéd
gazdálkodási irodavezető
általános igazgatási osztályvezető
településfejlesztési osztályvezető
pályázati osztályvezető
főépítész
Hatvani Szociális Szövetkezet ügyvezető
Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezető
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezető igazgató

Jegyzőkönyvvezető:

Barna Attiláné

* * *
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatta a bizottságot, hogy
Papp István elnök úr a mai ülésen nem tud részt venni, ezért elnökhelyettesként ő vezeti az
ülést.
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság négy
tagjának részvételével az ülés határozatképes.

Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
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 Bagi Miklós bizottsági tag legyen. Kérte a bizottságot,
hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta Bagi Miklós bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként.
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Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendek közül a 20.
pontot „Előterjesztés idegenforgalmi tábla áthelyezéséről az M3 autópályán” vegye le a
bizottság napirendjéről.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátotta azt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
11/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a 2015. január 26-i nyílt ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött haszonkölcsön
szerződés megszüntetéséről és haszonbérleti szerződés megkötéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
2. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött albérleti szerződés
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
3. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjának
lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és alapszabályának
módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
4. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. felügyelőbizottsági tagjának
lemondásáról,
új
felügyelőbizottsági
tag
megválasztásáról,
a
Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire történő áttérésről, az
alapító okirat módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
5. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. végleges
vagyonmérlegéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
6. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. kizárólagos
tulajdonában levő ingóságok bérletének tárgyában
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
7. Előterjesztés a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület 2014. évi beszámolójáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
8. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos szervek
közötti megállapodások megkötéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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9. Előterjesztés Hatvan Város Integrált
felülvizsgálatáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Településfejlesztési

Stratégiájának

10. Előterjesztés a méhnyakrák elleni védőoltásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
11. Előterjesztés a Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2015. évi
munkatervének elfogadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
12. Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
13. Előterjesztés az önkormányzati adóügyek elektronikus intézéséről szóló új
önkormányzati rendelet megalkotásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
14. Előterjesztés közterület karbantartási feladatok ellátáshoz szükséges gépjárművek
megvásárlásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
15. Előterjesztés az Állami Számvevőszék Hatvan Város Önkormányzatánál végzett
pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzéséhez
kapcsolódó utóellenőrzéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
16. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
17. Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2015. évre
vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
18. Előterjesztés „Magyarország legszebb konyhakertjei” országos programhoz való
csatlakozásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
19. Előterjesztés kerékpárút kezelői feladatainak ellátására vonatkozó együttműködési
megállapodásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
20. Előterjesztés a „Tervezési szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési
eljárással kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
21. Előterjesztés a „Marketing tevékenység megrendelése” elnevezésű közbeszerzési
eljárással kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
22. Előterjesztés a "Fák és cserjék beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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23. Előterjesztés a „Múltunk értékei a jelenben” című pályázat beadásának utólagos
jóváhagyásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
24. Előterjesztés a ”Szociális földprogram Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó
beszerzésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
25. Előterjesztés az „Összefogással a hatékony prevencióért a hatvani kistérségben”
című pályázattal kapcsolatos „Dokumentáció, irattározás, irodaszer beszerzés”
témakörben
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
26. Előterjesztés jégpálya üzemeltetésével kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
27. Előterjesztés a forgalomtechnikai módosításról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
28. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon
fakivágásokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

és

közterületen

történő

Határidő: 2015. január 26.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött haszonkölcsön szerződés
megszüntetéséről és haszonbérleti szerződés megkötéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Az előterjesztésben benne van minden, ha esetleg kérdés van, ügyvezető asszonnyal szívesen
válaszolunk.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben
történő szavazását illetően?
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúlag
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
12/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szociális
Szövetkezettel megkötött haszonkölcsön szerződés megszüntetéséről és haszonbérleti
szerződés megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális földprogram megvalósítása
keretében a Hatvani Járási Földhivatal Ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 0491/2 hrsz.,
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hatvani 491/6 hrsz., hatvani 492/2 hrsz., hatvani 492/3 hrsz., hatvani 492/4 hrsz., hatvani 485/1
hrsz., hatvani 485/3 hrsz., hatvani 0510/8 hrsz., hatvani 0510/9 hrsz., hatvani 5028/2 hrsz.,
hatvani 5028/3 hrsz., hatvani 3692/2 hrsz., hatvani 5028/4 hrsz., hatvani 11501/1 hrsz., hatvani
0363/6 hrsz., hatvani 0363/7 hrsz., hatvani 0363/8 hrsz. ingatlanok tárgyában a Hatvani
Szociális Szövetkezettel 2014. december 11. napján megkötött haszonbérleti szerződést közös
megegyezéssel a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 2014. január 29. napjával
megszünteti.
Határidő: 2015. január 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere
13/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szociális
Szövetkezettel megkötött haszonkölcsön szerződés megszüntetéséről és haszonbérleti
szerződés megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29. napjától kezdődő hatállyal
2017. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Hatvani Szociális Szövetkezet
részére – a szociális földprogram megvalósítása keretében – 100.000,- Ft haszonbérleti díj
ellenében haszonbérletbe adja a Hatvani Járási Földhivatal Ingatlan-nyilvántartásában a
következő hrsz.-ú ingatlanokat: hatvani 0491/2 hrsz., hatvani 491/6 hrsz., hatvani 492/2 hrsz.,
hatvani 492/3 hrsz., hatvani 492/4 hrsz., hatvani 485/1 hrsz., hatvani 485/3 hrsz., hatvani
0510/8 hrsz., hatvani 0510/9 hrsz., hatvani 5028/2 hrsz., hatvani 5028/3 hrsz., hatvani 3692/2
hrsz., hatvani 5028/4 hrsz., hatvani 11501/1 hrsz., hatvani 0363/6 hrsz., hatvani 0363/7 hrsz.,
hatvani 0363/8 hrsz.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
haszonbérleti szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az
okiratok aláírására.
Határidő: 2015. január 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere

2. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött albérleti szerződés
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
A bérleti szerződés tárgya változott. Lecsökkent a terület, amire korábban meg volt kötve az
albérleti szerződés. A lecsökkent területhez a díj is hozzá lett igazítva, erre tekintettel került a
szerződés módisításra. A szerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
Palik Józsefné bizottsági tag
Miért csökkent le a terület?
dr. Veres András ügyvéd
Azért, mert azon a térképen, amin az albérleti szerződés tárgya - a korábbi – szerepel, voltak
olyan a Szociális Szövetkezet által nem művelhető területek, utak, illetve egy olyan delta rész,
amely művelésre nem alkalmas. A zöldségfeldolgozóhoz közvetlenül kapcsolódó területeket
fogja albérletben művelni a Szociális Szövetkezet. Tehát nem termel értéket neki,
mezőgazdasági termelésre nem alkalmas területrészek ezek.
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Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
14/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szociális
Szövetkezettel megkötött albérleti szerződés módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan Város Önkormányzata,
mint bérbeadó és a Hatvani Szociális Szövetkezet, mint bérlő között 2014. április 4. napján
megkötött és 2015. január 29. napjával egységes szerkezetbe foglaltan módosított albérleti
szerződés rendelkezéseit.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét
a módosítással egybefoglalt albérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2015. január 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere

3. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjának
lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és alapszabályának
módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Erzsike az elfoglaltságára hivatkozva lemondott, és új személy, Tóth Gábor lép be a
bizottságba.
dr. Veres András ügyvéd
Rövid kiegészítést szeretnék tenni.
A szövetkezet egy speciális cégforma. A szövetkezeti törvény előírja, hogy a felügyelő bizottság
tagjai a szövetkezet tagjai közül választhatóak. Tehát ezért került a Tóth Gábor - aki kezdettől
fogva alapító tagja a Szövetkezetnek -, javaslatra, mert kívülállót esetünkben nem
választhatunk. Az ő megbízatása, mandátuma igazodik a már meglévő lejáratához. E
tekintetben kellett módosítanunk a Szövetkezet alapszabályát. Ezt a cégbíróságon át kell
vezetnünk, és az átvezetést követően lesz meg a hatályos cégjegyzéki állapot a
Szövetkezetnek.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
15/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szociális
Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag
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megválasztásáról és alapszabályának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén
részt vegyen és azon Hatvan Város Önkormányzatát képviselje.
Határidő: a szövetkezet soron következő közgyűlése
Felelős: Szinyei András alpolgármester
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén
igennel szavazzon Gál Erzsébet - 3000 Hatvan, Horváth Mihály u. 12. V/23. szám alatti
lakos - felügyelőbizottsági tag lemondásának tudomásul vétele tárgyában.
Határidő: a szövetkezet soron következő közgyűlése
Felelős: Szinyei András alpolgármester
3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén
igennel szavazzon Tóth Gábor – 3000 Hatvan, Dembinszky utca 50. szám alatti lakos –
felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásának a tárgyában.
Határidő: a szövetkezet soron következő közgyűlése
Felelős: Szinyei András alpolgármester
4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén
igennel szavazzon a szövetkezet jelen határozat mellékletét képező alapszabályt
módosító okiratának elfogadására, illetőleg az alapszabály módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja és aláírja.
Határidő: a szövetkezet soron következő közgyűlése
Felelős: Szinyei András alpolgármester

4. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról,
új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény rendelkezéseire történő áttérésről, az alapító okirat módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Ványi Lászlóné több feladatot kapott, ezek után nem tudja ellátni ezt a feladatot, és ezért lemondott
a bizottsági tagságáról.
dr. Veres András ügyvéd
Kiegészítenem annyiban, hogy a Közétkeztetési Kft.-nél kötelező a felügyelő bizottság
létrehozása, jogszabály előírja ezen kötelezettséget. 2 főre csökkent, ezért választanunk kell
egy tagot. Azért esett a választás Szőke Józsefnére, mert korábban ő még az 5. sz.
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Általános Iskola alapítványi rendszerében hosszú éveken át a konyháknak a gazdasági
tevékenységében aktívan részt vett, tehát van tapasztalata és elvállalja ezt a tisztséget,
amennyiben a megválasztására sor kerül.
Tetszenek látni az előterjesztésben, hogy a Polgári Törvénykönyvre való áttérést meg kellett
tennünk. Erre jogszabályi határidőnk még lehetne, mert 2016. március 15-e a kötelező határidő,
de itt esetünkben a cégnek a jegyzett tőkéje megfelel a törvény által előírt minimális 3 milliónak,
mert attól az több. Így a jogszabály azt mondja, hogy az első változáskor a társasági törvény
helyébe lépő Polgári Törvénykönyvre való áttérést meg kell tennünk és így ennek a cégnek is
abszolút hatályos lesz az alapító okirata.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben
történő szavazását illetően?
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúlag
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 4
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
16/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési
Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire történő áttérésről, az
alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft.
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa Ványi Lászlóné 2600 Vác, Attila utca 13. szám alatti lakos
felügyelőbizottsági tagi tisztségéről való lemondását 2015. január 15. napi hatállyal tudomásul
veszi.
Határidő: 2015. január 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere
17/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési
Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire történő áttérésről, az
alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft.
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsági tagjának Szőke Józsefné 3000
Hatvan, Báthory utca 69/A. szám alatti lakost 2014. január 29. napjától 2018. december 12.
napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja. A felügyelőbizottsági tag tisztségét
ingyenesen látja el.
Határidő: 2015. január 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere
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18/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési
Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire történő áttérésről, az
alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft.
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi
CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdésére, valamint 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. január 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere
19/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési
Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire történő áttérésről, az
alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft.
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat
egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét, hogy a társaság vonatkozásában a szükséges alapítói határozatokat
meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges
egyéb okiratok aláírja.
Határidő: 2015. január 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere

5. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. végleges
vagyonmérlegéről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
A Zrt.-ből átalakuló cég 2014. október 31. napjával bejegyzésre került, tehát november 1-jétől
már Kft.-ként működik.
A testület ezt megelőzően a tavalyi év május 29-én elfogadta az átalakulási vagyonmérleg,
vagyonleltár tervezeteket. A jogszabály azt mondja, hogy a cégbejegyzéstől számított 90 napon
belül, a végleges vagyonmérleget, vagyonleltárt el kell fogadni és e tekintetben a cégbíróság
felé ezt be kell nyújtanunk. A határidő február 1-je körül letelik. A testület, hogyha meghozza
ezen határozatát, azután haladéktalanul a cégbíróság felé el kell küldenünk. Ezzel zárul az
átalakulásnak a folyamata. A NAV felé is majd továbbítanunk kell az okiratot és majd
megtörténik a cégbírósági végzés keretében történő közzététele.
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Palik Józsefné bizottsági tag
Két kérdésem lenne. Van egy nagy tartozás, egy 170 millió, az Albert Schweitzer Kórházzal.
Ezzel mi lesz?
Valamint nem igazán értettem, hogy kórházi szolgáltatásra adott előleg 51 millió. Ez mi?
dr. Veres András ügyvéd
Az első kérdésre szeretnék válaszolni. Per van folyamatban a 170 millió Ft ügyében. Már több
tárgyalás volt, várjuk a következő idézést, ami alapján a bíróság tárgyalja a pert. Nagyon
összetett és bonyolult a kérdés. Annak idején, még Zrt. megtette azt a lépést, hogy ennek
érdekében az eljárást megindította. Nem zárult még le, mihelyt ennek meg lesz az ítélete és
jogerős lesz, arról az ügyvezetés majd tájékoztatást fog adni. Nincs még benne érdemi döntés.
Szabó Ottó ügyvezető
Mindkettőt kértük végrehajtás útján érvényesíteni. A NAV ebből 90 millió Ft-ot peresített a többit
kintlévőségként tartjuk nyilván addig, amíg ez valamilyen per folytán ez végrehajtásra nem
kerül. Muszáj a mérlegben illetve az eredmény kimutatásban, beszámolóban ezt
kintlévőségként szerepeltetnünk. Mi nyilván nem írhatjuk le, a számviteli törvény ezt nem
engedi meg, hogy leírjuk, továbbra is nyilván kell tartanunk, míg az eljárás le nem záródik.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
20/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. végleges vagyonmérlegéről szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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 társaság 2015. január 12. napjára elkészített
végleges vagyonmérlegét elfogadja.
Határidő: 2015. január 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere

6. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. kizárólagos
tulajdonában levő ingóságok bérletének tárgyában
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Jogcímet kell találni, hogy a Városgondnokság ezeket a gépeket, mint ingóságokat tudja
használni, tekintettel arra, hogy a Kft. tulajdonában vannak az eszközök. A tevékenységet a Kft.
már nem végzi, tekintettel arra, hogy ezen közszolgáltatási szerződés megszüntetésre került.
Ahhoz, hogy érvényesen tudja birtokában tartani és használni a közfeladat ellátása érdekében
a Hatvani Városgondnokság, ezen eszközállományt, ami a Kft. tulajdonát képezi, átadja
használatba, természetesen díj fejében. A mellékeltben láthatóak ezen ingóságok.
Palik Józsefné bizottsági tag
Nem túl alacsonyak ezek a díjak?
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dr. Veres András ügyvéd
Nem új gépekről van szó. Volt több egyeztetés is, hogy mi az a reális ár, amiért ezeket az
ingóságokat bérbe lehet adni.
Szabó Ottó ügyvezető igazgató
Ezen eszközök nagy része több mint 10 éves, nullára leírt eszköz. Forgalmi
összehasonlításokat kerestünk hozzá, illetve vagyonértékelő felértékelte a gépeket, és így
tettünk javaslatot.
Ha bérbeadó részéről nézem, akkor alacsony, ha a bérbevevő részéről, akkor magas, így kellet
valamilyen egyességre jutni, amely mindkét fél számára méltányos.
Palik Józsefné bizottsági tag
És ennek a javíttatása?
Szabó Ottó ügyvezető igazgató
Ez bérleti szerződés, tehát a javítás az mindig a bérbevevőnek a dolga. Tehát az üzemeltetési
költséget azt a bérbevevő fizeti. Ezt is figyelembe vettük, hiszen olyan gépekről beszélünk, ahol
a javítási költségek jelentősek lehetnek.
Palik Józsefné bizottsági tag
A biztosítási költséget ki fizeti?
Szabó Ottó ügyvezető igazgató
Azt is a bérbevevő.
Üzemeltetési jogot fog kapni és az üzemeltetőnek a felelőssége az, hogy fizesse a biztosítást,
viselje a kárfelelősséget, illetve a bérleti díjat fizesse.
Marján János bizottsági tag
Az értékcsökkenés, az hogy fér bele ebbe a történetbe?
Szabó Ottó ügyvezető igazgató
A kérdést nem értem.
Marján János bizottsági tag
Itt van egy táblázat.
Szabó Ottó ügyvezető igazgató
Az egy tájékoztató adat.
Ha megnézzük a gépeknek a beszerzési dátumát, akkor ezek már több mint 10 évesek, és 5 év
az értékcsökkenési leírás.
Csak tájékoztató adat, nincs jelentősége.
dr. Veres András ügyvéd
Felesleges volt az az oszlop oda.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
21/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. kizárólagos tulajdonában levő ingóságok
bérletéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 1. napjától kezdődő hatállyal
határozatlan időtartamra bérbe veszi a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaságtól (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) a jelen határozat
mellékletét képező bérleti szerződésben megjelölt ingóságokat évi bruttó 1.800.000,-Ft, azaz
bruttó Egymillió-nyolcszázezer forint bérleti díj ellenében.
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bérleti szerződés szövegét elfogadja és
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2015. január 30. napja
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

7. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület 2014. évi beszámolójáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Alaposan elkészített beszámoló, örülünk neki, hogy sok mindent felderítenek.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
22/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Hegyőrség Civil
Egyesület 2014. évi beszámolójáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület
(székhely: 3000 Hatvan, Akácfa utca 3.) 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2015. február 6. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Irodájában útján.

8. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos szervek
közötti megállapodások megkötéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Az uszoda használatával kapcsolatosan szerződést kötünk 2 fontos szervünkkel, valamint a
strandon továbbképzési feladatokat hajthatnak végre.
Palik Józsefné bizottsági tag
A rendőrség? Ők nem jelentkeztek?

22

dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető
A rendőrséggel korábban sem állt módunkban megkötni ilyen megállapodást, mert ilyen jellegű
felajánlást jogszabálynál fogva nem fogadhatnak el.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben
történő szavazását illetően?
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúlag
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 3
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
23/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város
Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos szervek közötti megállapodások megkötéséről
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
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
Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója a jelen határozat
melléklete szerint módosítja a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) megkötött, 3978/58 hrsz.-ú, természetben 3000
Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. alatt található Markovits Kálmán Városi Uszodára vonatkozó bérleti
szerződést, és egyben felhatalmazza annak aláírására Hatvan város polgármesterét.
Határidő: 2015. február 13. (bérleti szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
24/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város
Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos szervek közötti megállapodások megkötéséről
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
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
Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója a jelen határozat
melléklete szerinti keretmegállapodást, valamint adományozási megállapodásokat köt a 2015.
évre vonatkozóan a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (székhelye: 3300 Eger,
Klapka György u. 11.), melyek aláírására felhatalmazza Hatvan város polgármesterét; továbbá
hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodásokban foglalt kedvezmények biztosítása érdekében a
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla
utca 2.) eljárjon.
Határidő: 2015. február 13. (a megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
útján
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25/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város
Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos szervek közötti megállapodások megkötéséről
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
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
Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója a jelen határozat
melléklete szerinti tartalommal megállapodást köt az Országos Mentőszolgálat Hatvani
Mentőállomásával (székhelye: 3000 Hatvan, Nagyteleki út 1.), melyek aláírására felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét; továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodásban foglalt
kedvezmények biztosítása érdekében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) eljárjon.
Határidő: 2015. február 13. (a megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
útján

9. napirendi pont
Előterjesztés
Hatvan
Város
Integrált
Településfejlesztési
felülvizsgálatáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Stratégiájának

Philipp Frigyes főépítész
A Belügyminisztérium adott segítséget, azzal, hogy vállalta, hogy a járásszékhely városok
önkormányzatai részére az ITS-ek felülvizsgálatához, elkészítéséhez központi forrást biztosít.
Az ITS azért lényeges, mert nagyon sok pályázatnál igazolni kell az ITS-el való összhangot. Ha
nincsen valami benne az ITS-ben, akkor elég sok pályázattól elesünk. Ezért fontos ennek a
2009-es dokumentumnak a felülvizsgálata. Ezt már többször tervezte a város, legalábbis
amióta én itt vagyok már kétszer, de forrást nem tudott rá biztosítani. Most van egy lehetőség
arra, hogy ezt megtegyük. Ez egy közel 8 millió forintos tervezési munka.
Viszont ami még bekerült ebbe, az a koncepció, amire az ITS épül, ami nem lehet ellentétes
azzal. Ezt is vizsgálhatják, éppen ezért a 2015. évben a koncepció átdolgozása is szükséges.
A munka folyik egyébként, ez egy kvázi utólagos jóváhagyása, hiszen polgármester úr aláírta a
megállapodást a Belügyminisztériummal.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt, javasolta annak
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
26/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan elfogadja Hatvan Város
Integrált
Településfejlesztési
Stratégiájának
felülvizsgálatáról
szóló,
a
Belügyminisztériummal kötött ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosítószámú együttműködési
megállapodást.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Hatvan Város Településfejlesztési Koncepcióját 2015.
évben felül kell vizsgálni, melynek költségeit (bruttó 2.540.000,- Ft) a város 2015. évi
költségvetési rendeletébe be kell építeni.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész és a Gazdálkodási Iroda útján

10. napirendi pont
Előterjesztés a méhnyakrák elleni védőoltásról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Ez egy nagyon szép kezdeményezés, most már szerencsére országos szintű, folytatjuk tovább.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
27/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a méhnyakrák elleni
védőoltásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák elleni védőoltást a
2015. évben a Silgard J07BM01 vakcinával biztosítja, tekintettel arra, hogy ez az
oltóanyag a humán papillómavirus 6-os, 11-es, 16-os és 18-as típusai által okozott
megbetegedések ellen nyújt védelmet. Hatvan Város Önkormányzata Képviselőtestülete megbízza Hatvan város polgármesterét, hogy az MSD Pharma Hungary
Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.)
valamint a Gyógyszerszállító Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társasággal (székhelye: 1119 Budapest, Petzvál József u. 44) szerződést kössön, az
oltóanyag vásárlására és szállítására.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák elleni védőoltás
pénzügyi fedezetét 4.002.075,- Ft összegben a 2015. évi költségvetésébe betervezi.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

11. napirendi pont
Előterjesztés a Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2015. évi
munkatervének elfogadásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

25

Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Az általános feladatok kerülnek bele, és az év során az aktualitásokkal egészül ki. Szeretném
felhívni a figyelmet arra, hogy februártól változni fog a bizottsági ülések időpontja.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását és a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
28/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyólag elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2015.
évi munkatervét.
Határidő: 2014. január 31. (tájékoztatásra)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda
útján

12. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
2014. október 1-jétől 2014. december 31-ig bekövetkezett változások kerültek bele a
rendeletmódosításba.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását és a rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
29/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város 2014. évi
költségvetéséről szóló 7/2014.

(II.

14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

13. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati adóügyek elektronikus intézéséről
önkormányzati rendelet megalkotásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

szóló

új

Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Ez egy előrelépés megint, mert akinek módja van rá és szeretné, az otthonról is tudja az ügyeit
intézni elektronikusan, letöltheti a szükséges nyomtatványokat.
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Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért a rendelettervezetet
szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
30/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati adóügyek
elektronikus intézéséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést és
a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

14. napirendi pont
Előterjesztés közterület karbantartási feladatok ellátáshoz szükséges gépjárművek
megvásárlásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem lévén, javasolta annak
elfogadását és a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
31/2014. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közterület karbantartási
feladatok ellátáshoz szükséges gépjárművek megvásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület karbantartási feladatok ellátása
érdekében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (székhelye: 3000 Hatvan,
Szepes B. u. 2.; cégjegyzékszáma: 10-10-020250/4.; adószáma: 14551420-2-10; képviseli:
Szabó Ottó ügyvezető) tulajdonában álló egyes gépjárműveket (jelen határozat melléklete
szerint) megvásárolja akként, hogy az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő által
megállapított bruttó 15.488.700,- Ft vételárba beszámításra kerül az önkormányzatnál
nyilvántartott vevői követelés összege és ennek eredményeként pénzügyi kifizetés nem
történik, a Kft. tartozásállománya 1.198.563,- Ft-ra csökken.
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Határidő: 2015. február 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

15. napirendi pont
Előterjesztés az Állami Számvevőszék Hatvan Város Önkormányzatánál végzett
pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzéséhez
kapcsolódó utóellenőrzéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Az Állami Számvevőszék 2011-ben ellenőrzést végzett, aminek következtében intézkedési
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tervet készítettünk, melyet a képviselő-testület elfogadott. Nyolc pontban fogalmaztuk meg a
teendőket. Az utóellenőrzés során hét pontot elfogadott az ÁSZ és egy pontban hiányosságként
merült fel, hogy azt nem hajtottuk végre. A Média-hatvan Kft. és az Albert Schweitzer Kórház
ügyéről volt szó ebben. A Média esetében nem vittünk be intézkedési tervet, arra vonatkozóan,
hogy a mérlegében a mínusz szám eltűnjön. Amikor az intézkedési tervet készítettük, akkor már
közben történtek olyan intézkedések a Médiát tekintve, hogy szerintünk akkor már helyreállt a
negatív mérleg. Tehát okafogyottnak véltük és el is küldtük az ÁSZ felé a tájékoztatásunkat,
hogy ezért nem készült erre intézkedés. Ezt nem fogadta el az Állami Számvevőszék, és ezért
próbáltuk az utóellenőrzés kapcsán behozni, hogy ha most évvégén Médiának mínusz lesz az
eredménye, akkor készítsen az ügyvezetés intézkedési tervet, hogy hogyan tudjuk ezt
megoldani.
Az ellenőrzés során kiderült, hogy az önkormányzatnak stabil a működése, de hosszú távon
mégis fel kell készülni a stabilitás megőrzésére.
Országos ellenőrzés volt, tehát nem csak Hatvan városát érintette, hanem még további 60
várost, és általánosságban fogalmaztak meg javaslatokat ennek érdekében. Az előterjesztés
határozati javaslatai tehát az Állami Számvevőszék által megfogalmazott észrevételek,
javaslatok alapján készültek.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben
történő szavazását illetően?
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúlag
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 4
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
32/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Állami Számvevőszék
Hatvan
Város
Önkormányzatánál
végzett
pénzügyi
gazdálkodási
helyzetének,
szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzéséhez kapcsolódó utóellenőrzéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által Hatvan Város
Önkormányzatánál végzett 2007. január 1. és 2011. június 30. közötti időszakot felölelő
szabályszerűségi vizsgálatról és annak utóellenőrzéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2015. január 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere
33/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Állami Számvevőszék
Hatvan
Város
Önkormányzatánál
végzett
pénzügyi
gazdálkodási
helyzetének,
szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzéséhez kapcsolódó utóellenőrzéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Kft. (3000 Hatvan, Madách u. 12.) ügyvezetőjét, hogy a 2015. április 30-i képviselő-testületi
ülésre terjessze elő a 2014. évről szóló számviteli törvény szerinti beszámolóját. Amennyiben a
számviteli beszámoló negatív adózott eredményt tartalmaz, abban az esetben a gazdasági
társaság pénzügyi helyzetének stabilizálása érdekében készítsen intézkedési tervet.
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Határidő: 2015. április 30.
Felelős: a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
34/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Állami Számvevőszék
Hatvan
Város
Önkormányzatánál
végzett
pénzügyi
gazdálkodási
helyzetének,
szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzéséhez kapcsolódó utóellenőrzéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az Állami
Számvevőszék javaslata alapján a működési költségvetés egyensúlyának fenntartása
érdekében, a meghatározott feladatok eredményesebb elvégzése céljából készítse el a
teljesítménykövetelmények meghatározását, és terjessze azt elfogadásra a képviselő-testület
elé.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
35/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Állami Számvevőszék
Hatvan
Város
Önkormányzatánál
végzett
pénzügyi
gazdálkodási
helyzetének,
szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzéséhez kapcsolódó utóellenőrzéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az Állami
Számvevőszék javaslata alapján a gazdálkodás biztonsága, a fizetőképesség megőrzése, és
az adósságállomány újratermelődésének elkerülése érdekében határozza meg a működési és
felhalmozási egyensúly hosszú távú fenntartásához szükséges elkülönített tartalék nagyságát,
felhasználásnak szabályait, és terjessze azt elfogadásra a képviselő-testület elé.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

16. napirendi pont
Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
A szociális temetésre vonatkozó rendelkezések módosításáról szól az előterjesztés.
Palik Józsefné bizottsági tag
A szociális temetésről már egyszer kifejtettem a véleményemet, nem szeretném ezt még
egyszer kifejteni, de számomra ez elfogadhatatlan. A rendelet-tervezetben benne van, 2016.
január 1-jével ki kell ásni, mindent meg kell csinálni, most eltöröljük, ebben az évben nem kell
kiásni a sírokat. És mi van, ha ezt valaki nem tudja megoldani, mert most ebben az évben
megoldjuk. Hogy oldjuk meg, illetve ki fogja ezt megoldani?
Jövő évi rendelettervezetben meg már benne van, hogy ezt véghez kell vinni. Ki adja az
eszközöket? Mert látom, hogy majd igénybe lehet venni eszközöket, annak aki maga fogja majd
csinálni, Ezt ki fogja adni, ennek a költségeit ki állja? Mi van akkor, ha valaki olyan szegény,
hogy nem tudja megoldani, nincs olyan hozzátartozója?
Ha ezekre összességében kaphatnék választ, megköszönném.
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Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
Én úgy tudom, hogy ebben az évben a szociális temetés intézménye megmarad.
Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető
A köztemetés.
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
Tehát akinek nincs forrása, az Ágiékon, a szociális osztályon keresztül fogja tudni intézni, és
ennek a költségeit az önkormányzat állja.
A szociális temetés intézményét a kormány év végén módosította, hogy be kell vezetni 2016.
január 1-jével. Ezért kellett rendeletet módosítani.
Az eszközöket majd nálunk a temető üzemeltetőnek kell biztosítania a szociális temetésre,
2016. január 1-jétől az ezzel a temetkezési móddal élni kívánók részére.
Palik Józsefné bizottsági tag
És akkor ingyen kapja meg majd az eszközöket?
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
Ingyen.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A rendelet-módosítást szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
36/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a köztemetőről és a
temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kondek Zsolt képviselő, állandó meghívott megérkezett.
Marján János bizottsági tag távozik az ülésről.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel továbbra is határozatképes.

17. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2015. évre
vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervéről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
37/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városi Köztemető
és az Újhatvani Köztemető 2015. évre vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervéről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által készített 2015. évre vonatkozó sírhelygazdálkodási tervet jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2015. január 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

18. napirendi pont
Előterjesztés „Magyarország legszebb konyhakertjei” országos programhoz való
csatlakozásról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
38/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Magyarország legszebb
konyhakertjei” országos programhoz való csatlakozásról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik az Első Magyar Kert Szövetkezet
(5300 Karcag, Kossuth tér 1.) által meghirdetett „A legszebb konyhakertek” - Magyarország
legszebb konyhakertjei országos programhoz.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. január 30. (együttműködési megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján.

19. napirendi pont
Előterjesztés kerékpárút kezelői feladatainak ellátására vonatkozó együttműködési
megállapodásról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Az elkészült kerékpárút karbantartásáról van szó, hogy kinek lesz a feladata.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt, ezért annak határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
39/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kerékpárút kezelői
feladatainak ellátására vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal
(1088 Budapest, Rákóczi út 41.) a határozat melléklete szerinti együttműködési megállapodást
köt a Zagyva folyó bal parti árvízvédelmi töltés koronáján épült kerékpárút kezelői feladatainak
ellátására.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. február 15. (együttműködési megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján.

20. napirendi pont
Előterjesztés a „Tervezési szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési
eljárással kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Tóth Ivett pályázati osztályvezető
A pályázat keretében nettó 125 millió forintot nyert az önkormányzat. Ennek egy része a
tervezési szolgáltatás, itt az üveggyár előkészítéséről van szó. A korábbi testületi ülésen
elfogadott nettó becsült értéket szükséges módosítani, a pályázati belső korlátok miatt.
Megkötésre került a támogatási szerződés és ott konkretizálásra került, hogy nem 51 millió 400
ezer forintról van szó, hanem 54 millió 400 ezer forintról.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
40/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Tervezési szolgáltatás
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 726/2014. (IX. 11.) számú határozatát
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-7.9.0/12-2014-0042
azonosítószámú, „Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan
Városában” című pályázat keretében „Tervezési szolgáltatás megrendelése” elnevezésű
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. A beszerzés
becsült értéke nettó 54.400.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból
válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tervezési szolgáltatás megrendelése”
elnevezésű, 54.400.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt 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.”
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A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője.”
Határidő: 2015. január 30. (a módosítás átvezetésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

21. napirendi pont
Előterjesztés a „Marketing tevékenység megrendelése” elnevezésű közbeszerzési
eljárással kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Tóth Ivett pályázati osztályvezető
Az úgynevezett Szárazmalom-projektről van szó, ami helyén passzív ház kerül kialakításra, és
ennek keretében funkcióváltás is történik, illetve az ingatlan teljes körűen felújításra kerül.
Kiemelt projekt a pályázatunk, múlt hét hétfőn lett benyújtva a minisztérium felé a pályázati
dokumentáció, ennek egyik eleme a marketing tevékenység. A decemberi testületi ülést
követően nem volt módunk bizottság illetve testület elé hozni, tudni kell, hogy a
marketingtevékenység 3 részből áll. Az egyik demonstrációs eszközök beszerzése, a másik
kettő pedig vonatkozik egyfelől a passzív házra, a harmadik része pedig vonatkozik az ezzel
kapcsolatos programszervezésre, reklámanyagra.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok illetve a
rendeletmódosítás egyben történő szavazását illetően?
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
41/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Marketing tevékenység
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 987/2014. (XII. 11.) sz. határozatát
hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2015. január 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere
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42/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Marketing tevékenység
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú,
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című
pályázat keretében „Demonstrációs eszközök beszerzése” elnevezésű, a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 40. § (3) és (4) bekezdései alapján „feltételes” jellegű
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 24.000.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból
válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Demonstrációs eszközök beszerzése”
elnevezésű, 24.000.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt 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.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője.
Határidő: 2015. február 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
43/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Marketing tevékenység
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú,
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című
pályázat keretében „ATL kommunikációs feladatok
elvégzése” elnevezésű, a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 40. § (3) és (4) bekezdései alapján
„feltételes” jellegű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás
keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 24.000.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból
válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „ATL kommunikációs feladatok
elvégzése” elnevezésű, 24.000.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt
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.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
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5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője.
Határidő: 2015. február 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
44/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Marketing tevékenység
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú,
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című
pályázat keretében „BTL rendezvényszervezési feladatok elvégzése” elnevezésű, a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 40. § (3) és (4) bekezdései alapján
„feltételes” jellegű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás
keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 14.992.126.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból
válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „BTL rendezvényszervezési feladatok
elvégzése elnevezésű, 14.992.126.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt
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.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője.
Határidő: 2015. február 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

22. napirendi pont
Előterjesztés a "Fák és cserjék beszerzése"
megindításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

tárgyú

közbeszerzési

eljárás

Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Szeretnénk tovább folytatni a város növényekkel való beültetését és ehhez szükséges a fák és
cserjék beszerzése is.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
45/2014. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a "Fák és cserjék
beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Fák és cserjék beszerzése" elnevezésű
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés nettó becsült értéke 10.875.000.-Ft.
A megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet összege Hatvan város 2015. évi
költségvetésébe betervezésre kerül.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Fák és cserjék beszerzése"
elnevezésű, 10.875.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli
eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló
bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal
elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Gulyás Katalin, városi főkertész;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.
Határidő: 2015. február 5. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

23. napirendi pont
Előterjesztés a „Múltunk értékei a jelenben” című pályázat beadásának utólagos
jóváhagyásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Tóth Ivett pályázati osztályvezető
2013-ban a képviselő-testület már hozott egy olyan határozatot, amelyben helyi értéktár
létrehozásáról döntött. 2014. december 15-én jelent meg a pályázati felhívás, a
Földművelésügyi Minisztérium írta ki. Ebben lehetőséget biztosít 3 különböző pontban,
önkormányzatok, illetve iskolák alapítványai részére forrás biztosítására. Az első pontban, az
első célkitűzésben a helyi önkormányzatok a már létrehozott helyi értéktárakat tartalommal
tölthetik meg. Mi erre pályáztunk. Ez már az értéktár működését teszi lehetővé.
Azért kell utólagosan jóváhagyni, mert január 10-én jelent meg az az információs felület, amin
lehet pályázni és minél gyorsabban szerettük volna ezt megtenni. Mivel már volt egy korábbi
testületi határozat, ezért hozzuk be most utólagosan. Reméljük nyerni fog, február 15-én lesz
erről döntés.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
46/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Múltunk értékei a
jelenben” című pályázat beadásának utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul a „nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és
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gondozásának támogatására” című pályázat benyújtásához. A megpályázott támogatási
összeg: 1.500.00,- Ft.
Határidő: 2015. január 29. (A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján.

24. napirendi pont
Előterjesztés a ”Szociális földprogram Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó
beszerzésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok illetve a
rendeletmódosítás egyben történő szavazását illetően?
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
47/2015. (I. 26.) 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
a SZOC-FP-14-A-029 azonosító számú, „Szociális földprogram Hatvanban” című pályázathoz
kapcsolódó palánták beszerzésével Hérán József egyéni vállalkozó (székhely: 5474 Tiszasas,
Fő út 106.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó
28.620,- Ft vállalkozási díjért. Pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított.
Határidő: 2015. február 2. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
48/2015. (I. 26.) 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
a SZOC-FP-14-A-029 azonosító számú, „Szociális földprogram Hatvanban” című pályázathoz
kapcsolódó mezőgazdasági munkákhoz szükséges eszközök beszerzésével a Perla-X Kft.
(székhely: 3009 Kerekharaszt, Bugát Pál utca 31.), mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 171.926,- Ft vállalkozási díjért. Pénzügyi fedezet
pályázati forrásból biztosított.
Határidő: 2015. február 2. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
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25. napirendi pont
Előterjesztés az „Összefogással a hatékony prevencióért a hatvani kistérségben”
című pályázattal kapcsolatos „Dokumentáció, irattározás, irodaszer beszerzés”
témakörben
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
49/2015. (I. 26.) 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 melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0005 azonosítószámú, „Összefogással a hatékony prevencióért a
hatvani kistérségben” című pályázat keretén belül „Dokumentáció, irattározás” témakörben az
irodaszerek beszerzésével Papp Lászlóné egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Á.
út 31.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 254.000,- Ft
összegben. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.
Határidő: 2015. február 2. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Pályázati Osztály útján

26. napirendi pont
Előterjesztés jégpálya üzemeltetésével kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Új korcsolyákat kell beszereznünk, mert használatban vannak és soknak már eltörött a csatja.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
50/2015. (I. 26.) 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 20 pár jégkorcsolya beszerzésével a Sprint
60 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Székely u. 11.) bízza meg bruttó
224.701,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 838/2014. (X.30.) számú határozata
alapján a pénzügyi forrás rendelkezésre áll.
Határidő: 2015. január 27. (azonnal megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési
Osztály útján
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27. napirendi pont
Előterjesztés forgalomtechnikai módosításról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
51/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvani 5. Sz. Általános
Iskola előtti parkoló Hajós Alfréd utca felőli szakaszán, a jelenleg meglévő 3 db
mozgáskorlátozott parkoló helyett 2 db mozgáskorlátozott parkoló kerüljön kitáblázásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési
Osztály útján

28. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati
fakivágásokról

tulajdonú

ingatlanon

és

közterületen

történő

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok illetve a
rendeletmódosítás egyben történő szavazását illetően?
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
52/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 4185 hrsz.-ú ingatlanon, természetben az Óhatvani Városi
Köztemető 1/b. parcella, 2. sor 21. számú sírhelye mellett lévő 1 db ecetfa és 1 db tuja
kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 1 db kőris beültetésével kerüljenek pótlásra.
Határidő: 2015. január 30. (kiértesítésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési
Osztály útján
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53/2015. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 510/3 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Mészáros
Lázár út 49-51. számú ingatlanok előtt álló 1 db éger és 4 db vadalmafa kivágásához, azzal a
feltétellel, hogy a növények 2 db gömbjuhar és 6 db tuja növény beültetésével kerüljenek
pótlásra a Hatvan, Mészáros Lázár úti közterületen.
Határidő: 2015. január 30. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési
Osztály útján
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes
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

KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnökhelyettes

BAGI MIKLÓS
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági tag

