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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága 2016. december 14-én 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
kistanácskozó termében tartott nyílt üléséről
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Marján János bizottsági tag
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Nagy Ferenc
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
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Papp László
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Havassy Kálmán
Hatvani Szolgáltató Intézmény ügyvezetője
Bagyinszki Gyula
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
Smidné Vereb Julianna
Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője
Antalóczy Péter
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület elnöke
Horváth Gábor
Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője
Sándor Tibor
KMKK Zrt. Hatvani Területi Igazgatóság területi és forgalmi
igazgatója
Jegyzőkönyvvezető:

Ludányiné Kis Éva
* * *

Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság három tagjának részvételével az ülés határozatképes.
Papp István bizottsági elnök
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1
fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag
Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv aláírójaként.
Papp István bizottsági elnök
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy vegyék fel a nyílt ülésre a meghívón feltüntetett 42.
napirendi pont után a következő napirendi pontokat:
˗

Előterjesztés a „Bűnmegelőzés projektek megvalósítására” tárgyú pályázathoz kapcsolódó
döntésekről
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˗

Pályázatbontás

Papp István bizottsági elnök
Megkérdezte, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek még más javaslata.
Palik Józsefné bizottsági tag
Tisztelt Bizottság, tisztelt Elnök úr! A 6. napirendi pontot kérem, hogy a ma vegyük le napirendről, és a
januári bizottsági ülésre helyezzük át. Szeretnék kérni folyamatos tájékoztatást, hogy hogy alakul a
tárgyalás ezzel kapcsolatban.
Papp István bizottsági elnök
Ennek az az oka, hogy a Bükki Nemzeti Parktól kérünk szakvéleményt, hogy fenntartható-e még a
cukorgyári tavaknak a védetté nyilvánítása vagy sem és ehhez képest tudjuk majd a döntésünket
meghozni akkor.
Papp István bizottsági elnök
A módosítással kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a
javaslatot.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül elfogadta az ülés napirendjének módosítását.
Papp István bizottsági elnök
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta azt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1064/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a 2016. december 14-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előkészítésben a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Meghívott: Bagyinszki Gyula a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
2. Előterjesztés a munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Meghívott: Smidné Vereb Julianna a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője
3. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről, társasági
szerződésének módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Meghívott: Soós Péter a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
4. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata által a Hatvani Kézilabda és Szabadidő
Sportegyesület közötti kölcsönszerződés, egységes szerkezetbe foglalt megállapodást módosító
okirat, együttműködési megállapodás, valamint földhasználati jogot alapító megállapodás
tárgyában
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(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Meghívott: Antalóczy Péter a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület elnöke
Előterjesztő 1-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 1-4. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd
5. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2017. évi
költségeinek finanszírozásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Meghívott: Havassy Kálmán a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző
6. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető
7. Tájékoztató Hatvan város 2017. évi virágosítási- és fásítási tervéről
(TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL)
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész
8. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
9. Előterjesztés köznevelési intézmények állami működtetésbe vételéről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Meghívott: Barcziné Horváth Márta a KLIK Hatvani Tankerület igazgatója
10. Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság alapító okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Meghívott: Papp László a Hatvani Városgondnokság vezetője
11. Előterjesztés Kamatozó Kincstárjegy vásárlásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
12. Előterjesztés a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó támogatásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Meghívott: Horváth Gábor a Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője
13. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
14. Előterjesztés a Lokomotív Sport Egyesület részére nyújtott 2015. évi támogatási összeg 2016.
évben történő felhasználásának engedélyezéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
15. Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi kölcsön
visszafizetési határidejének módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
16. Előterjesztés az intézményi nyersanyagköltségről és azok térítési díjainak felülvizsgálatáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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17. Előterjesztés elővásárlási jogról való lemondásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő 9-18. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 9-18. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
18. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
19. Előterjesztés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a Heves Megyei Vízmű Zrt. és az
önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
20. Előterjesztés a magánerő bevonásával megvalósuló útépítés és közműfejlesztés
finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
21. Előterjesztés a hatvani 4220/6 hrsz.-ú földrészlet tulajdonjogának rendezéséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
22. Előterjesztés a hatvani 0331/16 hrsz.-ú földrészlet megosztásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
23. Előterjesztés munka-, tűz-, és környezetvédelmi tevékenységek ellátásával kapcsolatos
döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
24. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a
garanciális időn túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
25. Előterjesztés közvilágítási oszlop javításáról, pótlásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
26. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
27. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti
rendszerbe történő bekapcsolásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
28. Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. szám alatti társasház irodahelyiségének
átalakításához szükséges tulajdonosi döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
29. Beszámoló a 2016. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
30. Előterjesztés a Temető út 14/a. szám alatti ingatlan gázkazán cseréjéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
31. Előterjesztés gyalog- és kerékpárhíd vizsgálatairól
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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32. Előterjesztés tervezési feladattal kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
33. Előterjesztés önkormányzati ingatlant érintő tervezési feladatról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő 19-34. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 19-34. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési
irodavezető
34. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás tárgyában
megkötött szerződés időtartamának meghosszabbításával kapcsolatban
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Meghívott: Sándor Tibor a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt. Hatvani Területi Igazgatóság területi és forgalmi igazgatója
35. Előterjesztés az „1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetésével kapcsolatos
munkák megrendelése” tárgyú szerződés módosítása tárgyában
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
36. Előterjesztés a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázathoz kapcsolódó
döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő 35-37. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 35-37. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető
37. Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői keretének részbeni
felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
38. Előterjesztés állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos feladat
ellátásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
39. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
40. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
41. Előterjesztés az 1-0 számú csatorna mederburkolásával kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó 38-42. napirendi pontig: Schósz Gabriella
városfejlesztési irodavezető

műszaki

és

42. Előterjesztés a „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” tárgyú pályázathoz kapcsolódó
döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető
43. Pályázatbontás
44. Egyebek
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1.

napirendi pont
Előkészítésben a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Kikerül a Hatvan Kártya a Média-Hatvan Kft.-től.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1065/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött
közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal megkötött
műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó közszolgáltatási
szerződést egységes szerkezetbe foglalva módosítja.
2. A képviselő-testület a határozat mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási
szerződést elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződést
módosító és egységes szerkezetbe foglaló okirat aláírására.
Határidő: 2016. december 16.
Felelős: Hatvan város polgármestere
2.

napirendi pont
Előterjesztés a munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Palik Józsefné bizottsági tag
Teljes mértékben támogatom, hiszen olyan rohamos fejlődésnek indult a közétkeztetés. Igaz, hogy nem
kevés pénzünkbe került, de azt gondolom, hogy a szolgáltatás és annak minősége megfelel a
gyermekétkeztetésnek. Támogatom, hogy maradjon továbbra is a közétkeztetés, hiszen eljutottak arra a
pontra, hogy már nem csak a minimális folyik be, hanem van rajta haszon, amit be lehet fektetni és lehet
fejleszteni. Én ezt mindenképpen megtartanám. Köszönöm szépen.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
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1066/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a munkahelyi és közétkeztetési
közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű
Társasággal 2013. december 19. napján 2014. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2016. december 31.
napjáig tartó három éves határozott időtartamra a munkahelyi és közétkeztetési közfeladatok ellátása
céljából megkötött közszolgáltatási szerződést akként módosítja, hogy a szerződés lejártának határidejét
2017. március 31. napjáig meghosszabbítja.
A képviselő-testület a határozatmellékletét képező közszolgáltatási szerződés változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az okirat
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere
3. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről, társasági
szerződésének módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Becsatlakozik két új település 100-100 ezer forinttal, és így 200 ezer forintos alaptőke emelés történik.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1067/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
jegyzett tőkéjének emeléséről, társasági szerződésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban (cg.száma: 10-09-033600,
székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) 13.100.000,-Ft, azaz Tizenhárommillió-egyszázezer forint
névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrésszel rendelkező tagja felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét arra, hogy a nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén igennel szavazzon a Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság jegyzett tőke emelésének a megállapítása tárgyában az alábbiak szerint:
Tőkeemelés mértéke: 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint
Tőkeemelésben részt vevő személyek: a taggyűlés által az elsőbbségi jog gyakorlására
kijelölt személyek: Kál Nagyközség Önkormányzata 100.000,- Ft vonatkozásában és
Nagyút Község Önkormányzata 100.000,- Ft vonatkozásában.
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Vagyoni hozzájárulás összetétele és értéke: kijelölt személyeknek összesen 200.000,-Ft,
azaz Kettőszázezer forint összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulást kell teljesítenie (Kál
Nagyközség Önkormányzatának 100.000,-Ft-ot és Nagyút Község Önkormányzatának
100.000,-Ft-ot)
Vagyoni hozzájárulás teljesítésének az ideje: 2016. december 31. napjáig kell a társaság
bankszámlájára befizetni, illetőleg a tőketartalékot a társaság rendelkezésére bocsátani.
Határidő: 2016. december 16.
Felelős: Hatvan város polgármestere
1068/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
jegyzett tőkéjének emeléséről, társasági szerződésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600,
székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igen szavazatával
támogatja a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítását a határozat mellékletét képező
társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a cégbírósági változásbejegyzési
eljárásban szükséges okiratok aláírására.
Határidő: 2016. december 16.
Felelős: Hatvan város polgármestere
4. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata által a Hatvani Kézilabda és Szabadidő
Sportegyesület közötti kölcsönszerződés, egységes szerkezetbe foglalt megállapodást módosító
okirat, együttműködési megállapodás, valamint földhasználati jogot alapító megállapodás
tárgyában
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Tisztelt Bizottság! 2014. október 30. napján már született egy megállapodás a Széchenyi Zsigmond
Kárpát-medencei Nonprofit Közhasznú Beruházó Kft., a Kézilabda Sportegyesület, valamint Hatvan
Város Önkormányzata között. Több ponton módosítás vált szükségessé az elmúlt időszakban. Az első
okiratunk nevéből is látszik – megállapodást módosító okirat egységes szerkezetben. A korábbi
megállapodás pontjait végigvezetve, átvezettük azokat a változásokat, amelyek az elmúlt időszakban
bekövetkeztek. Az okirat valamennyi rendelkezése a mai tudásunk, illetőleg az egyeztetések
eredményeképp megszületett döntést tartalmazza. Készült egy kölcsönszerződés, amelyről a bizottság
illetve a képviselő-testület már korábban tudott. Ez a kölcsönszerződés idáig aláírásra nem került.
Fontos megjegyezni, hogy itt két jogi személy szerződéséről van szó. A sportegyesület tartott elnökségi
ülést az elmúlt napokban, illetőleg közgyűlést. A közgyűlés kivonata rendelkezésünkre áll. Ezen kivonat
alapján, az ott megjelölt határozatban a szerződés jóváhagyásáról döntött az egyesület közgyűlése. Tehát
az egyesület vonatkozásában aláírásra javasolt az okirat. A következő: a jövőt illetően készült egy
együttműködési megállapodás, amely a beruházás eredményeképpen létrejövő sportcsarnok jövőbeli
üzemeltetéséről illetve használatáról rendelkezik. A két szerződő fél az önkormányzat és a
sportegyesület megállapodnak abban, hogy milyen módon történik majd ennek a létrejövő projekt után
magának a sportcsarnoknak az üzemeltetése. Itt a főbb tételek illetve sarokszámok rögzítésre kerültek.
Az együttműködési megállapodás azért fontos, mert a jövő tekintetében meghatározza azokat a
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pontokat, amikben a feleknek a jövőben még bizonyos döntéseket kell hozni. Gondolok arra, hogy a
közös üzemeltetés keretében, ahogy olvashatták, egy korlátolt felelősségű társaság keretében történik
ennek a működtetése, illetve azokat a szabályokat tartalmazza a megállapodás, amelyek alapján a
jövőbeli tevékenység fog majd folyni. Következő okiratunk a megállapodás földhasználati jog alapítása
tárgyában, ami pedig arról szól, hogy Hatvan Önkormányzatának a tulajdonába került a hatvani 5331/40
hrsz-ú ingatlan, amelyen meg fog valósulni ez a beruházás. Arra tekintettel, hogy más a föld tulajdonos
és más aki építkezni fog, aki a felépítmény vonatkozásában ráépítőnek minősül, elválik a kettő
egymástól. Polgári jogilag kezelni kell ezt a helyzetet. Földhasználati jog a polgári törvénykönyvben
biztosított jog erre, amikor a földterület és a felépítmény tulajdoni viszonya eltérnek egymástól. A
Földhivatal bejegyzi a földhasználati jogot, ezt követően az egyesület az ingatlant teljes terjedelmében a
beruházási cég megvalósítása érdekében birtokolhatja és használhatja. A Földhivatal bejegyzi a
földhasználati jogot, tehát a tulajdoni lapra rá fog kerülni. Számtalan részlet és hosszas egyeztetés
eredményeképpen születtek meg a megállapodások. Itt van elnök úr, illetve az elnökségi tagok közül
Szombati úr. Ha bármi kérdés van, tudunk válaszolni rá.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 5 határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1069/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által
a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület közötti kölcsönszerződés, egységes szerkezetbe
foglalt megállapodást módosító okirat, együttműködési megállapodás, valamint földhasználati jogot
alapító megállapodás tárgyában szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja
a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 642/2016 (VIII.15.) számú és a 643/2016. (VIII.15)
számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
1070/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által
a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület közötti kölcsönszerződés, egységes szerkezetbe
foglalt megállapodást módosító okirat, együttműködési megállapodás, valamint földhasználati jogot
alapító megállapodás tárgyában szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja
a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező a Hatvani Kézilabda
és Szabadidő Sportegyesülettel kötendő kölcsönszerződés valamennyi rendelkezését elfogadja és
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására.
Határidő: azonnal (kölcsönszerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
1071/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által
a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület közötti kölcsönszerződés, egységes szerkezetbe
foglalt megállapodást módosító okirat, együttműködési megállapodás, valamint földhasználati jogot
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alapító megállapodás tárgyában 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 Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Hatvani
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 2014. október 30. napján megkötött megállapodást a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (1) bekezdése alapján a határozat melléklete
szerinti tartalommal közös megegyezéssel módosítja és egységes szerkezetbe foglalja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt megállapodás szövegének aláírására.
Határidő: azonnal (megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
1072/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által
a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület közötti kölcsönszerződés, egységes szerkezetbe
foglalt megállapodást módosító okirat, együttműködési megállapodás, valamint földhasználati jogot
alapító megállapodás tárgyában szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja
a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata, valamint a Hatvani
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület között a beruházás eredményeképpen létrejövő sportcsarnok
tulajdonjogának rendezése, üzemeltetése és használata tárgyában megkötendő együttműködési
megállapodás rendelkezéseit elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az okirat
aláírására.
Határidő: azonnal (együttműködési megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
1073/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által
a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület közötti kölcsönszerződés, egységes szerkezetbe
foglalt megállapodást módosító okirat, együttműködési megállapodás, valamint földhasználati jogot
alapító megállapodás tárgyában szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja
a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata, mint a hatvani
5331/40 hrsz. alatti ingatlan kizárólagos tulajdonosa, valamint a Hatvani Kézilabda és Szabadidő
Sportegyesület, mint ráépítő között földhasználati jog alapítására és az ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyeztetésére vonatkozó megállapodás rendelkezéseit elfogadja és felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét az okirat aláírására.
Határidő: azonnal ( földhasználati jogot alapító megállapodás aláírására )
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
5. napirendi pont
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2017.
évi költségeinek finanszírozásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1074/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi
Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2017. évi
költségeinek finanszírozásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda
megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán
Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa egyetért azzal, hogy a Markovits Kálmán Városi
Uszodát az uszoda üzemeltetője, a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Temető út
14/A) intézményi úszásoktatás céljára, 2017. január 1-jétől használatba adja a hatvani önkormányzati
fenntartású óvodák, a Klebelsberg Központ által fenntartott általános iskolák, a Váci Egyházmegyével
kötött együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus Általános
Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.), valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános
Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (székhely: 3000
Hatvan, Ratkó J. u. 10.) részére.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 1-től 2017. december 31-ig biztosítja
az intézményi úszásoktatás fedezetét a határozat 1. számú melléklete szerint mindösszesen 16.206.750.Ft+ÁFA értékben, amelyből az óvodákra eső 2.756.250.-Ft+ÁFA az önkormányzat költségvetésében
átcsoportosításra kerül. Az általános iskolákra eső 13.450.500.- Ft+ ÁFA az önkormányzat
költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére
átadásra kerül átadott pénzeszközként 1.764.000,-Ft+ÁFA a 2017. évi költségvetés terhére.
Határidő: 1.) 2016. december 31. (az uszodahasználati szerződések aktualizálására)
2.) 2017. február 15.
Felelős: 1.) a köznevelési intézmények vezetői
2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.
1075/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi
Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2017. évi
költségeinek finanszírozásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda
megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán
Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa egyetért azzal, hogy a Markovits Kálmán Városi
Uszodát az uszoda üzemeltetője, a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Temető út
14/A) intézményi úszásoktatás céljára, 2017. január 1-jétől használatba adja a hatvani önkormányzati
fenntartású óvodák, a Klebelsberg Központ által fenntartott általános iskolák, a Váci Egyházmegyével
kötött együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus Általános
Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.), valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános
Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (székhely: 3000
Hatvan, Ratkó J. u. 10.) részére.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 1-től 2017. december 31-ig
biztosítja az intézményi úszásoktatás fedezetét a határozat 1. számú melléklete szerint mindösszesen
16.206.750.-Ft+ÁFA értékben, amelyből az óvodákra eső 2.756.250.-Ft+ÁFA az önkormányzat

611

költségvetésében átcsoportosításra kerül. Az általános iskolákra eső 13.450.500.- Ft+ ÁFA az
önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános
Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 1.764.000,-Ft+ÁFA a 2017. évi költségvetés
terhére.
Határidő: 1.) 2016. december 31. (az uszodahasználati szerződések aktualizálására)
2.) 2017. február 15.
Felelős: 1.) a köznevelési intézmények vezetői
2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.
6. napirendi pont
Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati javaslatát
szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1076/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési
támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja
a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról
szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján
Kovács Bence, Duba-Abonyi Bendegúz, Vajzer Lili, Horváth Levente, Pálinkás Zétény
Zalán, Tóth Zara, Zsák Eszter Anna, Veláncsics Barnabás, Kulyó Vivien, Benkő Bence,
Balázs Alíz, Karácsony Lara, Kováts Karina, Kántor Karina, Dorsonszki Gergő Krisztián,
Szécsi Zoé Jázmin, Szigeti Flóra, Domokos Dóra, Hammer Borbála Petra és Juhász Dalma
gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18.
életévének betöltése napjától vehet igénybe.
2

A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 800.000,- Ft – azaz nyolcszázezer
forint – támogatást biztosít Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „babakötvény”
előirányzat terhére.

Határidő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
7. napirendi pont
Tájékoztató Hatvan város 2017. évi virágosítási- és fásítási tervéről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság a tájékoztatót
határozathozatal nélkül tudomásul vette.
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8. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a rendelet tervezetet szavazásra
bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1077/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat
vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést
és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
9. napirendi pont
Előterjesztés köznevelési intézmények állami működtetésbe vételéről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 3 határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1078/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a köznevelési intézmények állami
működtetésbe vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény alapján megállapodást köt a Hatvani Tankerületi Központtal (székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti
tér 2.; képviseli: Barcziné Horváth Márta tankerületi központ igazgató) a Hatvan Város Önkormányzata
által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok
és kötelezettségek átadás-átvételéről.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét képező
megállapodást aláírja.
Határidő: 2016. december 31. (szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
1079/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a köznevelési intézmények állami
működtetésbe vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény alapján Vagyonkezelési szerződést köt a Hatvani Tankerületi Központtal (székhelye: 3000
Hatvan, Radnóti tér 2.; képviseli: Barcziné Horváth Márta tankerületi központ igazgató) a Hatvan
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Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) ingyenes vagyonkezelésbe
adásáról.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét képező
vagyonkezelési szerződést aláírja.
Határidő: 2016. december 31. (szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
1080/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a köznevelési intézmények állami
működtetésbe vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény alapján a Hatvani Tankerületi Központtal (székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.; képviseli:
Barcziné Horváth Márta tankerületi központ igazgató) a köznevelési intézményt érintő uniós projektek
indikátorainak teljesülésében való együttműködésre vonatkozóan megállapodást köt.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét képező
vagyonkezelési szerződést aláírja.
Határidő: 2016. december 31. (szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
10. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság alapító okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1081/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgondnokság alapító
okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság (székhelye: 3000
Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 529/2016. (VI. 30.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes
szerkezetbe foglalat alapító okiratát 2017. január 1-i hatállyal a határozat 1. sz. mellékletét képező
módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a
jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
Határidő: 2017. január 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
1082/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgondnokság alapító
okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság (székhelye: 3000
Hatvan, Szepes Béla u. 2.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési
Szabályzatát jóváhagyja.
Határidő: 2016. december 19. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
11. napirendi pont
Előterjesztés Kamatozó Kincstárjegy vásárlásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária
Tisztelt Bizottság! A K&H Bankkal felvettük a kapcsolatot. Van egy hitelszerződés, ami eddig nem lett
lehívva, mivel a kézilabda csarnok beruházása 2017-re tevődik. Ezt a hitelszerződést módosítani
kellene, aminek lenne bizonyos szerződésmódosítási díja. A legjobb konstrukció pénzügyileg, hogy a
hitelt igénybe vesszük és azonnal kamatozó kincstárjegybe lekötjük a Magyar Államkincstárnál. Ez
elvileg hoz néhány millió forint hozamot 2017-re, attól függően, hogy mikor kell majd igénybe
vennünk. A szerződésben úgy van, hogy részlegesen is lehet igénybe venni, tehát időarányosan meg
fogjuk kapni a kamatot.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen, tartózkodás és nem szavazat nélkül a
következő határozatokat hozta:
1083/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Kamatozó Kincstárjegy
vásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat folyószámláján lévő szabad
pénzeszközből 369.470.000,- Ft értékben a Magyar Állam által kibocsátott Kamatozó Kincstárjegyet
vásárol 1 éves időtartamra, melyet a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél helyez el értékpapírszámlán
élve a szükség szerinti lejárat előtti visszaváltás lehetőségével.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
12. napirendi pont
Előterjesztés a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó támogatásról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mindig szívesen adunk, ha lehetőség van rá.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen, tartózkodás és nem szavazat nélkül a
következő határozatokat hozta:
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1084/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Heves Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnak nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(székhelye: 3300 Eger, Klapka György u. 11.) részére 2.540.000,-Ft, azaz kettőmillióötszáznegyvenezer forint
támogatást nyújt a Hatvani Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság
szakfelszereléseinek,tűzoltó technikai termékeinek és védőeszközeinek bővítése, fejlesztése érdekében.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvan
Város Önkormányzata és a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság között létrejövő, a határozat
mellékletét képező adományozási megállapodás aláírására.
A 2.540.000,- Ft támogatás a Hatvan város 2017. évi költségvetésébe beépítésre kerül
Határidő: 2016. december 31. (adományozási megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
13. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati javaslatát
szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen, tartózkodás és nem szavazat nélkül a
következő határozatot hozta:
1085/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Rendőrkapitányság
munkatársainak jutalmazásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság (székhely: Hatvan,
Ratkó József út 14.) 5 fő rendőr munkatársának 40.000,- Ft/fő összegű Erzsébet-utalványt ad
támogatásként, melynek fedezete a polgármesteri keret.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
14. napirendi pont
Előterjesztés a Lokomotív Sport Egyesület részére nyújtott 2015. évi támogatási összeg 2016.
évben történő felhasználásának engedélyezéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Nem önkormányzati tulajdon az a telek?
Schósz Gabriella irodavezető
A Lokomotív Sport Egyesületnek át van adva a terület vagyonhasznosításra. A vízdíjat nekik kellene a
lakóktól beszedni. Voltak itt irodavezető asszonynál egyeztetésen a egyesülettől és elmondta az elnök
úr, hogy a behajtás érdekében nem tettek meg mindent a lakók felé. A próbálkozás annyi volt, hogy
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odamentek és megpróbálták elkérni a pénzt, de volt aki az ajtót sem nyitotta ki nekik. Írásban viszont
nem közölte a lakókkal, hogy mennyi a vízdíjuk. Van a társasháznak egy almérőórája, ami alapján
tovább tudná az egyesület számlázni az összeget, viszont a társasházi lakások közül egy lakásban
nincsen még almérőóra és ez okozza a lakóknál a gondot, ami alapján úgy döntöttek, hogy senki nem
fizet vízdíjat. Nekünk erről van információnk.
Palik Józsefné bizottsági tag
Köszönöm szépen. Így máris más fényben tűnik fel a dolog. Az előterjesztésből úgy tűnt ki, hogy az
önkormányzat nem adja atámogatását.
Bánkutiné Katona Mária irodavezető
Tavaly is kértük már és jó egy évre jött be hozzánk. Kicsit elmaradtak ezek a dolgok a részükről.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen, tartózkodás és nem szavazat nélkül a
következő határozatot hozta:
1086/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Lokomotív Sport Egyesület részére
nyújtott 2015. évi támogatási összeg 2016. évben történő felhasználásának engedélyezéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Lokomotív Sport Egyesület részére
nyújtott 2015. évi önkormányzati támogatás tárgyévben fel nem használt részének, 403.000,- Ft-nak a
2016. évi felhasználását.
Határidő: 2016. december 16. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.
15. napirendi pont
Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi kölcsön
visszafizetési határidejének módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati javaslatát
szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen, tartózkodás és nem szavazat nélkül a
következő határozatot hozta:
1087/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Zagyvaság Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesületnek nyújtott 2.055.000,- tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2016. december 31-éről
2017. december 31-ére módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tagi kölcsön szerződést módosító
okirat aláírására.
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Határidő: 2016. december 31. (szerződést módosító okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
16. napirendi pont
Előterjesztés az intézményi nyersanyagköltségről és azok térítési díjainak felülvizsgálatáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati javaslatát
szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen, tartózkodás és nem szavazat nélkül a
következő határozatokat hozta:
1088/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményi élelmezési
nyersanyagköltségről és azok térítési díjainak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta az intézményi élelmezési
nyersanyagköltséget, valamint az intézményi térítési díjakat és úgy dönt, hogy a 2017. évre vonatkozóan
azokat nem módosítja.
Határidő: 2017. január 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
17. napirendi pont
Előterjesztés elővásárlási jogról való lemondásról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Ezt még át kellene beszélni, mert voltak olyan igények, hogy esetleg a posta beköltözne oda és mi
vennénk meg. Az újhatvani kocsmáról van szó a Takarékszövetkezet mellett. Szerintem annyival nem
nagyobb, hogy megérné átköltözni. Többen megkerestek, de nem érdemes átköltözni.
Rékasi Éva osztályvezető
Csak 10 m2-rel lenne nagyobb terület.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati javaslatát
szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatokat hozta:
1089/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az elővásárlási jogról való
lemondásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 532 hrsz-ú, természetben 3000 Hatvan,
Rákóczi út 29. sz. alatt található kivett takarékszövetkezet, ügyfélfogadási rész és söröző megnevezésű
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341 m2 nagyságú ingatlan 55/341-ed részének 6.250.000,- Ft vételáron történő értékesítésére vonatkozó
elővásárlási jogáról lemond és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, az ehhez szükséges
jognyilatkozat megtételére.
Határidő: 2016. december 19. (nyilatkozattételre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.
18. napirendi pont
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a rendelet tervezetet szavazásra
bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen, tartózkodás és nem szavazat nélkül a
következő határozatot hozta:
1090/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és és a mellékelt rendelet-tervezetet
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
19. napirendi pont
Előterjesztés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a Heves Megyei Vízmű Zrt. és az
önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati javaslatát
szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen, tartózkodás és nem szavazat nélkül a
következő határozatot hozta:
1091/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt., a Heves Megyei Vízmű Zrt. és az önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, és a
Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel megállapodást köt a 21. főút 1+300-7+850 km szelvények közötti
szakasz négynyomúsításának kivitelezése kapcsán érintett, a Heves Megyei Vízmű Zrt. kezelésében
lévő közművek kiváltása tárgyában a határozat melléklete szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: 2017. január 31. (megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján
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20. napirendi pont
Előterjesztés a magánerő bevonásával megvalósuló útépítés és közműfejlesztés
finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a rendelet tervezetet szavazásra
bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
1092/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a magánerő bevonásával
megvalósuló útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet módosítást elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
21. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 4220/6 hrsz.-ú földrészlet tulajdonjogának rendezéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
1093/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 4220/6 hrsz.-ú földrészlet
tulajdonjogának rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi, hogy a kizárólagos önkormányzati
tulajdonú, természetben a Horváth Mihály úti járdák - hatvani 4220/8 hrsz.-ú 1587 m2 nagyságú, kivett
járda közterület művelési ágú, hatvani 4220/10 hrsz.-ú 1249 m2 nagyságú, kivett járda közterület
művelési ágú, hatvani 4220/11 hrsz.-ú 539 m2 nagyságú, kivett járda közterület művelési ágú, hatvani
4220/12 hrsz.-ú 2011 m2 nagyságú, kivett járda közterület művelési ágú, hatvani 4220/13 hrsz.-ú 694 m2
nagyságú, kivett járda közterület művelési ágú, hatvani 4220/14 hrsz.-ú 631 m2 nagyságú, kivett járda
közterület művelési ágú, hatvani 4220/15 hrsz.-ú 1081 m2 nagyságú, kivett járda közterület művelési
ágú, hatvani 4220/16 hrsz.-ú 2770 m2 nagyságú, kivett járda közterület művelési ágú, hatvani 4220/17
hrsz.-ú 1571 m2 nagyságú, kivett járda közterület művelési ágú földrészletek, valamint a csatlakozó
önkormányzati utak (hatvani 3978/37 hrsz.-ú 2389 m2 nagyságú, kivett közút, hatvani 3978/62 hrsz.-ú
1698 m2 nagyságú, kivett közút művelési ágú, hatvani 4047 hrsz.-ú 10232 m2 nagyságú, kivett közút
művelési ágú, hatvani 4131 hrsz.-ú 1801 m2 nagyságú művelési ágú, kivett közút, hatvani 4156 hrsz.-ú
129 m2 nagyságú, kivett közút művelési ágú, hatvani 4445 hrsz.-ú 7507 m2 nagyságú, kivett közút
művelési ágú, hatvani 4517 hrsz.-ú 2773 m2 nagyságú, kivett közút művelési ágú, hatvani 4538 hrsz.-ú
2994 m2 nagyságú, kivett közút művelési ágú földrészletek) és a hatvani 4220/6 hrsz.-ú 2 ha 9576 m2
nagyságú kivett országos közút művelési ágú földrészlet a mellékelt változási vázrajz szerint
módosuljanak.
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Ezen ingatlanok telekalakítása iránti eljárás megindítására, és az eredményes ingatlan-nyilvántartási
eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét.
Határidő: azonnal (kérelem benyújtására)
Felelős: a Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1094/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 4220/6 hrsz.-ú földrészlet
tulajdonjogának rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a telekalakítási eljárás
során kialakításra kerül a hatvani 4220/6 hrsz.-ú 2 ha 9576 m2 nagyságú, kivett országos közút művelési
ágú ingatlan, úgy az 585 m2 nagyságú növekmény tulajdonjogát ellenérték nélkül átengedi a Magyar
Állam részére.
A képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel,
mint az állami utak vagyonkezelőjével a szerződés aláírására.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: a Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
22. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 0331/16 hrsz.-ú földrészlet megosztásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati javaslatát
szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
1095/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 0331/16 hrsz.-ú földrészlet
megosztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi a kizárólagos önkormányzati tulajdonú,
hatvani 0331/16 helyrajzi számú, 2084 m2 nagyságú, kivett út művelési ág megnevezésű ingatlan
megosztását a hatvani 0331/71 helyrajzi számú, 1874 m2 nagyságú, kivett út művelési ág megnevezésű
ingatlanra és a hatvani 0331/72 helyrajzi számú, 210 m2 nagyságú, kivett út művelési ág megnevezésű
ingatlanra, a mellékelt változási vázrajz szerint, amelynek ténye kerüljön bejegyzésre az ingatlannyilvántartásba. Ezen ingatlanok telekalakítása iránti eljárás megindítására, és az eredményes ingatlannyilvántartási eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét.
Határidő:
2016. december 31. (kérelem benyújtására)
Felelős:
Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
23. napirendi pont
Előterjesztés munka-, tűz-, és környezetvédelmi tevékenységek ellátásával kapcsolatos
döntésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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 határozatokat hozta:
1096/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a munka-, tűz-, és környezetvédelmi
tevékenységek ellátásával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-Synchronic Kft.-vel (székhely: 1149
Budapest, Nagy Lajos király útja 117.) a munka-, tűz-, és környezetvédelmi tevékenységek ellátására
vonatkozó megbízási szerződést módosítja olyan módon, hogy a tevékenység tekintetében a Hatvani
Közös Önkormányzati Hivatalban (Hatvan, Kossuth tér 2.) és az alábbi intézményekben kerül ellátásra:
- Ady Endre Könyvtár (Hatvan, Radnóti tér 2.);
- Ady Endre Könyvtár, Újhatvani Fiókkönyvtár (Hatvan, Mészáros Lázár út 13.);
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Hajós A. u. Bölcsödéje (Hatvan, Hajós Alfréd u.
1.);
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Mohács u. Bölcsödéje (Hatvan, Mohács u. 3.);
- Hatvani Százszorszép Óvoda (Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.);
- Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (Hatvan, Balassi Bálint út 44.);
- Hatvani Napsugár Óvoda (Hatvan, Gódor Kálmán u. 13.);
- Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (Hatvan, Vörösmarty tér 1.);
- Hatvani Varázskapu Óvoda (Hatvan, Jókai u. 9.);
- Hatvani Csicsergő Óvoda (Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.);
- Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.);
- Hatvani
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (Hatvan, Kossuth tér 15.);
- Idősek Klubja – telephely (Hatvan, Hajós Alfréd u. 5.);
- Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye – telephely (Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 69.);
- Anyatejgyűjtő Állomás – telephely (Hatvan, Bástya u. 10.);
- Ifjúság- Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Telephelyi Óvodája (Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 13.);
egészségügyi Szolgálat (Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium)- telephely (Hatvan,
Balassi Bálint út 25.);
- Ifjúság-egészségügyi Szolgálat (Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium) –
telephely (Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 11.);
- Ifjúság-egészségügyi Szolgálat (ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma) – telephely (Hatvan, Vécsey utca 2/a.);
- 2. sz. Védőnői Szolgálat – telephely (Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/b.);
- 1. sz. Védőnői Szolgálat – telephely (Hatvan, Horváth Mihály út 17.);
- Grassalkovich Művelődési Ház (Hatvan, Kossuth tér 24.);
- Hatvani Galéria (Hatvan, Hatvanas u. 2.);
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (Hatvan, Kossuth tér 12.);
- VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház Hatvan (Hatvan, Mészáros Lázár út 6-8.),
valamint a tűzcsap alapkarbantartási, valamint a tűzcsap átfolyásmérési feladatokkal a szerződés
szakmai melléklete egészüljön ki az alábbiakkal:
- Tűzcsap alapkarbantatartása: bruttó 1.651,- Ft/db
- Tűzcsap tömlő átfolyásmérése : bruttó 5.461,- Ft/db
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a megbízási szerződést módosító
okiratot aláírja.
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Határidő: 2016. december 31. (a szerződés módosítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
24. napirendi pont
Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a
garanciális időn túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1097/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszer
üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a garanciális időn túli eszközök javításához szükséges
anyagköltség elszámolási módjáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elektronikus térfigyelő rendszer üzemeltetésével, a
hálózati hozzáférés biztosításával és a rendszer karbantartásával 2017. január 1-jétől 2017. december
31-ig a GLOBAL-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u.
62.) bízza meg bruttó 3.669.792,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
Határidő: 2016. december 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1098/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elektronikus térfigyelő rendszer garanciális időn
túli eszközök javításához szükséges anyagköltség biztosítására bruttó 3.000.000,-Ft keretösszeget
biztosít.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
Határidő: 2016. december 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
25. napirendi pont
Előterjesztés közvilágítási oszlop javításáról, pótlásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés határozati javaslatát
szavazásra bocsátotta.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1099/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta közvilágítási oszlop javításáról,
pótlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Robert Bosch úton lévő 37-es közvilágítási
oszlop javítási munkájával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.)
bízza meg bruttó 552.450,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016 (II.12) önkormányzati
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2016. december 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
26. napirendi pont
Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés határozati javaslatát
szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1100/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közvilágítás aktív elemeinek,
valamint a díszvilágítás karbantartásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágítási aktív elemeinek, valamint
a díszvilágítás karbantartásával a GLOBAL-LINE Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kölcsey F. u 62.)
bízza meg bruttó 4.938.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül a közvilágítás szakfeladat
költséghelyen.
Határidő: 2016. december 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
27. napirendi pont
Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti
rendszerbe történő bekapcsolásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati javaslatát
szavazásra bocsátotta.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1101/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az egyes önkormányzati tulajdonú
bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes önkormányzati bérlakások és
szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásával az Elektronika Vonala Security Kft.-t
(székhelye: 2251 Tápiószecső, Deák F u 32.) bízza meg bruttó 836.250,-Ft keretösszegig történő
felhasználással, riasztó rendszer kialakítása bruttó 49.900,-Ft/db, valamint távfelügyeleti szolgáltatás
5.850,-Ft/db egységárak alkalmazásával, mint az önkormányzat számára összességében legkedvezőbb
ajánlattevőt. Pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
Határidő: 2016. december 31. (szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.
28. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. szám alatti társasház irodahelyiségének
átalakításához szükséges tulajdonosi döntésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Azt szeretném megkérdezni, hogy mi a célja a jövőben az önkormányzatnak ezzel a helyiséggel. Csak
találgatom, hogy valami más célja lesz, és azért ott a fodrászüzlet kialakítása sem lesz egyszerű anyagi
feladat. Mi a cél? Mert előre adunk felhatalmazást, de nem tudjuk, hogy mire.
dr. Szikszai Márta jegyző
A Grassalkovich úton lévő ingatlanban bérleményben lévő fodrászokról van szó. A Grassalkovich úton
lévő ingatlant Tourinform iroda céljára kívánja az önkormányzat igénybe venni. A Tourinform irodának
előírásai vannak. Ekörül a téma körül már több mint egy éve forognak a kollégák. Szó volt róla, hogy
intézménybe tesszük be, de különálló helyiségbe kell, utcafronti kapcsolat kell, aminek akkor van
értelme, ha frekventált helyen van. Ezek alapján erre az ingatlanra esett a választás. Több csere
helyiséget felajánlottunk a fodrászoknak, ők elfogadták ezt a Horváth Mihály út 1. szám alattit, és most
ezt az üzlethelyiséget kell kialakítanunk úgy, hogy alkalmas legyen fodrászüzletnek. Ezt a továbbiakban
is bérelni fogják, tehát tulajdonképpen egy bérleményracionalizálásról van szó úgy, hogy az
önkormányzatnak a turisztikai feladata ellátásához is igénybe lehessen venni önkormányzati tulajdonú
ingatlant. Ha visszaemlékszünk volt olyan, hogy a sarkon lévő, most a UPC-nek helyt adó helyiséget
béreltük volna sok pénzért. Viszont ha az önkormányzatnak itt van a belvárosban egy ugyanolyan, vagy
talán még jobb adottságokkal rendelkező helyisége, és a fodrászok a tevékenységüket itt is el tudják
látni, akkor ezek alapján ezt így ésszerű meglépni.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1102/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan, Horváth Mihály út 1. szám
alatti társasház irodahelyiségének átalakításához szükséges tulajdonosi döntésről szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a 3000 Hatvan,
Horváth Mihály út 1. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonú, 17 m2 alapterületű iroda
rendeltetésű, 5168/1/A/4 hrsz.-ú ingatlanrészének funkció változásához, üzlethelyiséggé minősítéséhez,
továbbá a helyiség átalakításához, ajtó nyitásához az Erzsébet tér felől és ennek a megközelítéséhez
szükséges lépcső kialakításhoz.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az írásos szavazólap aláírására.
Határidő: 2016. december 31. (társasház értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
29. napirendi pont
Beszámoló a 2016. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati javaslatát
szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1103/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2016. évben elvégzett
környezetvédelmi feladatokról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évben elvégzett környezetvédelmi
feladatokról szóló beszámolót elfogadja.
30. napirendi pont
Előterjesztés a Temető út 14/a. szám alatti ingatlan gázkazán cseréjéről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati javaslatát
szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1104/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Temető út 14/a. szám alatti ingatlan
gázkazán cseréjéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Temető út 14/a. sz. alatti ingatlan
gázkazánjának cseréjére vonatkozó munkáinak elvégzését utólagosan jóváhagyja Vasas Tibor egyéni
vállalkozó (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 5. em. 20.) részére bruttó 360.000,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőnek.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016 (II.12) önkormányzati
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
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Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
31. napirendi pont
Előterjesztés gyalog- és kerékpárhíd vizsgálatairól
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1105/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a gyalog- és kerékpárhíd
vizsgálatairól szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva folyó, a Herédi patak és a Szúnyog-sziget
felett megépített gyalog- és kerékpárhíd hídszemléjével a VIA-PONTIS Kft.-t (székhely: 1031
Budapest, Nimród utca 7.) bízza meg bruttó 228.600,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
1106/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a gyalog- és kerékpárhíd
vizsgálatairól szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva folyó, a Herédi patak és a Szúnyog-sziget
felett megépített gyalog- és kerékpárhíd hídvizsgálatával a VIA-PONTIS Kft.-t (székhely: 1031
Budapest, Nimród utca 7.) bízza meg bruttó 393.700,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
32. napirendi pont
Előterjesztés tervezési feladattal kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati javaslatát
szavazásra bocsátotta.

627

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1107/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta tervezési feladattal kapcsolatos
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 31121. sz. boldogi bekötőút 14+215
kilométerszelvényénél kialakítandó gyalogátkelőhely engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésével
Dobi Attila egyéni vállalkozót bízza meg (székhely: 3300 Eger, Joó János u. 1.), mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt 190.000,- Ft (alanyi ÁFA-mentes) összegben.
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
Határidő: 2017. január 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
33. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati ingatlant érintő tervezési feladatról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati javaslatát
szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1108/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati ingatlant érintő
tervezési feladatról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Horváth Mihály út 1. szám alatti 5168/1
hrsz.-ú ingatlanon meglévő társasházi iroda önálló bejárattal rendelkező homlokzati átalakításának
műszaki tervezésével a SISAK ART Építésziroda Kft.-t (székhely: 3060 Pásztó, Tar Lőrinc út 30.) bízza
meg bruttó 406.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
Határidő: 2017. január 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
34. napirendi pont
Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás tárgyában
megkötött szerződés időtartamának meghosszabbításával kapcsolatban
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati javaslatát
szavazásra bocsátotta.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1109/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a menetrend szerinti autóbuszjárattal
történő helyi személyszállítás tárgyában megkötött szerződés időtartamának meghosszabbításával
kapcsolatban szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 891/2016. (XI. 24.) számú határozatának a mellékletét
képező szerződés-módosítás tervezett tartalmát úgy módosítja, hogy abban a 17. pont esetében a „2017.
január 01.” szövegrész helyébe „2004. szeptember 01.” szövegrész lép, egyben felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét a jelen határozottal módosított tartalomnak megfelelő szerződés-módosítás
aláírására.
Határidő: 2016. december 20. (a szerződés-módosítás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
35. napirendi pont
Előterjesztés az „1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetésével kapcsolatos
munkák megrendelése” tárgyú szerződés módosítása tárgyában
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati javaslatát
szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
1110/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „1-0 jelű csatorna Herédi-Bér
patakba történő bevezetésével kapcsolatos munkák megrendelése” tárgyú szerződés módosítása
tárgyában szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő
bevezetésével kapcsolatos munkák megrendelése” tárgyában a KAVICSÚT Kft.-vel (székhely: 1144
Budapest, Csertő u. 6-8. 4/111.), mint Vállalkozóval fennálló szerződésnek a módosítását a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződésmódosítás aláírására.
A teljesítéshez szükséges nettó 3.499.200.- Ft + ÁFA összegű pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi
költségvetésébe betervezésre kerül.
Határidő: 2016. december 20. (a szerződés-módosítás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
36. napirendi pont
Előterjesztés a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázathoz kapcsolódó
döntésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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 határozatokat hozta:
1111/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan a Grassalkovich
Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) részére technikai eszközök beszerzésével a Mamut
Sound Rendezvénytechnikát Koros Attila egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Vas Gereben utca
4. 1. em. 4. ajtó) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 533.654,Ft díjért. Pénzügyi fedezet a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.)
önkormányzati rendelet 2/d mellékletében lévő „Közművelődési intézmények pályázati önrész”
költséghelyen 228.379,- Ft összegben, pályázati forrásból 87.135,- Ft összegben és a Grassalkovich
Művelődési Ház költségvetéséből 218.140,- Ft összegben biztosított.
Határidő: 2016. december 31. (eszközök megrendelésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
37. napirendi pont
Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői keretének részbeni
felhasználásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati javaslatát
szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1112/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti
átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Pécsi Sándor u. 38. sz. alatti ingatlanhoz közvilágítási hálózat
kiépítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó
255.778,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet
2/a. számú mellékletében a 2016. évi városüzemeltetési feladatok között Szinyei András képviselői
keretének terhére rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda
útján
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38. napirendi pont
Előterjesztés állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos feladat
ellátásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati javaslatát
szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1113/2016. (XII.14.) 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 Hatvan város közigazgatási területén keletkező kedvtelésből tartott állati
hulladékok, illetve a nem kérődző és vadon élt állati melléktermékek elszállításával, valamint
ártalmatlanításával kapcsolatos feladat ellátásával 2017. évre a Lammed Egészségügyi Szolgáltató és
Kereskedelmi Bt.-t (székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 34. 3 em. 8 a.) bízza meg az állati melléktermék
kezelésével bruttó 100,- Ft/kg, valamint szállításával bruttó 100,- Ft/km egységárakon - legfeljebb
bruttó 2.000.000,-Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetésbe betervezésre kerül.
Határidő: 2016. december 31. (értesítésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda
útján
39. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1114/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti
átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor Kálmán u. 12. I/14. szám
alatti lakás teljes felújításával a CASTUS ON Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Vár u. 4.) bízza meg bruttó
1.006.980,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között az önkormányzati lakásértékesítés 2016. évi bevétele terhére
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda
útján
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1115/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti
átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor Kálmán u. 14. fsz. 1. szám
alatti lakás érintésvédelmi mérésével és energetikai tanúsítvány készítésével a CASTUS ON Bt.-t
(székhely: 3000 Hatvan, Vár u. 4.) bízza meg bruttó 105.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között az önkormányzati lakásértékesítés 2016. évi bevétele terhére
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda
útján
40. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1116/2016. (XII.14.) 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 hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Köztársaság utcában (az 5268 és az 5262/2
hrsz. ingatlanok közötti szakaszon) „A szembejövő forgalom elsőbbsége” és az „Elsőbbség a
szembejövő forgalommal szemben” jelzőtáblák kerüljenek felcserélésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda
útján.
1117/2016. (XII.14.) 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 hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, a Pécsi Sándor utcában a „Lakó pihenő övezet
kezdete” és „Lakó pihenő övezet vége” táblák kerüljenek áthelyezésre a 0+060 km szelvénybe.
Határidő: azonnal
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda
útján.
41. napirendi pont
Előterjesztés az 1-0 számú csatorna mederburkolásával kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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 határozatokat hozta:
1118/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 35/2010.(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti
átruházott hatáskörében eljárva az 1-0 számú csatorna mederburkolására vonatkozó, vízjogi létesítési
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével az INNO-VIT '98 BT.-t (székhely: 2330 Dunaharaszti,
Kossuth L utca 34.) bízza meg bruttó 326.136,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen rendelkezésre
áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda
útján.
42. napirendi pont
Előterjesztés a „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó
döntésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
1119/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Bűnmegelőzési projektek
megvalósítása” 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 Belügyminisztérium
által meghirdetett „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” tárgyú pályázati felhívásra. A pályázat
célja a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá
válás megelőzése. Előzetes költségkalkulációk alapján a projekt becsült költsége bruttó 10 millió forint,
melyből 9.500.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás, saját forrás 500.000.- Ft, mely Hatvan Város
Önkormányzata költségvetésében a többletadó terhére átcsoportosítással biztosított. A pályázati díj
mértéke 20.000.-Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok,
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.
Határidő: 2016. december 19. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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1120/2016. (XII.14.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Bűnmegelőzési projektek
megvalósítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által meghirdetett
„Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” tárgyú pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal
elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1.) Lestyán Balázs alpolgármester,
2.) Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető.
3.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető,
4.) Rácz Gabriella pályázati ügyintéző.
Határidő: 2016. december 15. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
43. napirendi pont
Pályázat bontás
Rékasi Éva osztályvezető
Tisztelt Bizottság! A képviselő-testület november végi ülésén ismételten lakások értékesítéséről döntött.
Az első lakás a hatvani 4604/18/A17 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. 4/18 sz.
alatt található, 52 m2 nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlan, bruttó 2.800.000,- Ft, azaz
Kettőmillió-nyolcszázezer forint kikiáltási értéken.
1. Pályázó: Baranyi Attila vételi ajánlata: 2.800.000,- Ft.
A pályázatban leírtakat felolvasta, a pályázó a feltételeknek megfelelt.
2. Pályázó: Csoma Péter vételi ajánlata: 3.050.000,- Ft.
A pályázatban leírtakat felolvasta, a pályázó a feltételeknek megfelelt.
Javaslom, hogy ezen ingatlan az önkormányzat számára kedvezőbb ajánlattevő, Csoma Péter (3565
Tiszalúc, Béke u. 41. sz. alatti lakos) részére kerüljön elidegenítésre az általa ajánlott bruttó 3.050.000,Ft, azaz Hárommillió-ötvenezer forint vételáron.
A második a hatvani 3978/55/A/33 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 1/12. sz.
alatt található, 49 m2 nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlanra, bruttó 2.700.000,- Ft,
azaz Kettőmillió-hétszázezer forint kikiáltási értéken pályázat nem került benyújtásra.
A harmadik a hatvani 3978/55/A/36 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 2/2 sz.
alatt található, 49 m2 nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlan, bruttó 2.700.000,- Ft, azaz
Kettőmillió-hétszázezer forint kikiáltási értéken.
1. Pályázó: Németh Norbert vételi ajánlata: 2.700.000,- Ft.
A pályázatban leírtakat felolvasta, a pályázó a feltételeknek megfelelt.
Javaslom, hogy ezen ingatlan Németh Norbert (3016 Boldog, Pacsirta út 4. sz. alatti lakos) részére
kerüljön elidegenítésre az általa ajánlott bruttó 2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázezer forint
vételáron.
A negyedik a hatvani 3978/55/A/38 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 3/3 sz.
alatt található, 55 m2 nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlan, bruttó 3.000.000,- Ft, azaz
Hárommillió forint kikiáltási értéken.

