
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2016. június 21-én 15.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott 
rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és  Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Palik Józsefné tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes, Marján János tag 

- Basa Zoltán önkormányzati képviselő

- dr. Szikszai Márta jegyző 
- dr. Veres András ügyvéd
- Vörös József a Hatvani Városgondnokság vezetője
- Soós Péter a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
  Felelősségű Társaság ügyvezetője
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető

- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

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

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

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     570/2016.     (VI.     21.)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2016. június 21-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet közgyűlésén meghozandó határozatokról

2. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött albérleti szerződés módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról

3. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság telephelyének létesítéséről és 
az alapító okirat módosításáról 

4. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő albérleti 
szerződésről



Előterjesztő 1-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 1-4. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd

5. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

6. Előterjesztés Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
módosításáról

7. Előterjesztés a KEOP-5.7.0. azonosítószámú beruházásokkal kapcsolatos késedelmi kötbér 
érvényesítéséről

Előterjesztő 5-7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 5-7. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

8. Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásba 
történő tag felvételével, a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 
azonosítószámú projektjeihez kapcsolódó közbeszerzési tervek elfogadásával, valamint az 
Önkormányzati Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatos döntésekről

9. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről

10.Előterjesztés a "Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési 
eljáráshoz kapcsolódó döntésről

11. Előterjesztés ”Nagyméretű műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről

12.Előterjesztés a „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési feladatok megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

Előterjesztő 8-12. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 8-12. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

13.Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő pénzügyi keretének részbeni 
felhasználásáról

14.Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő pénzügyi keretének részbeni felhasználásáról

15.Előterjesztés forgalomtechnikai módosításokról

Előterjesztő, előadó 13-15. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

Határidő: 2016. június 21.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet közgyűlésén meghozandó határozatokról

dr. Veres András: Június 30-ra közgyűlést hívott össze a Szociális Szövetkezet igazgató elnöke. Ahhoz, 
hogy érdemben Hatvan Város Önkormányzata tagi jogait tudja gyakorolni, a közgyűlésen is szavazni tudjon, 
szükséges azokban a napirendi pontokban határozati javaslatot elfogadni, ami alapján a mandátum 
gyakorolható. Itt lehet látni 1-5-ig azokat a határozati javaslatokat, amelyekben döntés fog majd születni a 
közgyűlésen. Az érdemi döntés ezen a közgyűlésen fog megtörténni, de a tagság fogja meghozni. Ez az 
eljárási része. A tartalmi részéhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy a Szociális Szövetkezet által támogatás 
keretében eszközök vásárlása történt ebben a TÁMOP pályázatban, egy zöldségfeldolgozó üzem jött létre. A 



zöldségfeldolgozó üzem egy bérelt ingatlanon, a MÁV tulajdonában álló, önkormányzat bérletében, 
Szociális Szövetkezet albérletében levő épületegyüttesen valósult meg. 2016. augusztus 15.-től a 
Közétkeztetési Kft. kívánja átvenni ezen tevékenységet tekintettel arra, hogy a zöldségfeldolgozó 
tevékenység beilleszthető a technológiai sorába és a közétkeztetésnek a kapacitásigénye az ottani termelést 
és üzemvezetését jobban össze tudja hangolni, valamint ez egy tőkeerősebb és megfelelő személyi, dologi 
háttérrel rendelkező cég, a tevékenység végzését tudja jobban végezni. Fontos, hogy fennmaradjon a 
pályázat, mert a fenntartó váltás után még 2018. január 31.-ig a pályázatot fenn kell tartani. A fenntartás 
keretében két fontos feladat van: az eszközöket kell megtartani és évente jelentést kell készíteni. Egyéb 
pályázati kötelezettség nincs, ezen kötelezettségeket tudja vállalni a Közétkeztetési Kft., tehát nem fog 
sérülni a pályázat keretében elköltött pénzösszeg, illetve ha ellenőrzés lesz, akkor is ezeknek a feltételeknek 
az új tevékenységet végző Kft. eleget tud tenni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     571/2016.     (VI.     21.)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet 
közgyűlésén meghozandó határozatokról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hat-
van, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgár-
mestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a zöldségfeldolgo-
zó üzemi tevékenység átadására a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
3000 hatvan, Géza fejedelem u. 2.) részére a TÁMOP 2.4.3.-D/1-13-0051 azonosítószámú pályázat 
fenntartása érdekében.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hat-
van, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgár-
mestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a Zöldségfeldolgo-
zó üzemhez tartozó eszközök értékesítéséről a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társa-
ság (székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) részére akként, hogy azok vételára legalább az 
ingó szakértő által meghatározott értéken történjen.

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hat-
van, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgár-
mestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a TÁMOP 2.4.3.-
D/1-13-0051 pályázathoz tartozó szerződés módosítás érdekében előterjesztendő kérelem tárgyában, 
melyre tekintettel a fenntartó a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaságra változik.

4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hat-
van, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgár-
mestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a szövetkezet 
2016. évi üzleti tervének módosításáról.
 

5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hat-
van, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgár-
mestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a szövetkezet alap-
szabályát módosító egységes szerkezetbe foglalt okirat elfogadásának a tárgyában.

Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Szinyei András alpolgármester

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött albérleti szerződés módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     572/2016.     (VI.     21.)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezettel 
megkötött albérleti szerződés módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja egységes szerkezetben a Hatvan Város 
Önkormányzata, mint bérbeadó és a Hatvani Szociális Szövetkezet, mint bérlő között a hatvani 2622 és 
2627/1 hrsz.-ú ingatlanokra 2014. április 4. napján megkötött albérleti szerződés rendelkezéseit 2016. 
augusztus 15. napi hatálybalépés mellett jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosítással 
egybefoglalt albérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2016. június 22. (az okiratok aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság telephelyének létesítéséről és az 
alapító okirat módosításáról 

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A három határozati 
javaslatot egyben tette fel szavazásra. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     573/2016.     (VI.     21.)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság telephelyének létesítéséről és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy a társaság telephelyet létesít a 3000 Hatvan, 2627/1 hrsz. 
alatti ingatlanon.

Határidő: 2016. június 22.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     574/2016.     (VI.     21.)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság telephelyének létesítéséről és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság egyéb tevékenységi körei közé felveszi a TEÁOR’08 1039 Egyéb 
gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás, 4631 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem, 4721 Zöldség, 
gyümölcs kiskereskedelem elnevezésű tevékenységi köröket.

Határidő: 2016. június 22.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     575/2016.     (VI.     21.)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság telephelyének létesítéséről és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az 



alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét 
elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság vonatkozásában a 
szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának 
átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja.

Határidő: 2016. június 22.
Felelős: Hatvan város polgármestere

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő albérleti 
szerződésről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     576/2016.     (VI.     21.)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társasággal megkötendő albérleti szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete albérleti szerződés köt 2016. augusztus 15. napjától szá-
mított határozatlan időtartamra a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal (cg.száma: 10-
09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) a  hatvani 2627/1 hrsz.-ú ingatlan 4975 m2 terü-
letén létesített zöldségfeldolgozó üzem és kiszolgáló helyiségei tárgyában jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az albérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2016. június 22. (az okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

5./ napirendi pont 
Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Papp István: Fel van sorolva, hogy mi változik.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     577/2016.     (VI.     21.)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-
tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

6./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
módosításáról

dr. Veres András: Maga az okirat rendelkezésre áll, a testületi ülésen már meg fogják kapni, most van 
feltöltés alatt, mert az elkészített okiratunkat ma délután át kellett egy picit dolgozni arra való tekintettel, 
hogy a Hulladék Holding Zrt.-től jött egy olyan leirat, ami azokat a követelményrendszereket, pontokat 
tartalmazza, amiket feltétlenül tartalmaznia kell ennek a szerződésnek. Ez nem érkezett meg a tegnapi napig, 



ma kaptuk meg délután. Erre tekintettel össze kellett olvasnunk a meglévő közszolgáltatási szerződést, amit 
szántunk a testület elé, illetve az abban foglaltakat, hogy minden egyes pont szerepeljen benne. Ez most 
elkészülés alatt áll, de testületi ülésen már meg fogják kapni. Itt igazából annyi a lényeg, hogy április 1-től 
létrejött ez a Zrt., átalakítja az egész hulladékgazdálkodási tevékenységvégzést és adminisztrációt. A 
tevékenységvégzés továbbra is a Kft. keretében fog történni. A lakosság, az adott település közszolgáltatási 
szerződés keretében csatlakozik a Kft.-hez, de az április 1-ig végzett teljes körű gazdálkodás nem fog a Kft. 
keretében megvalósulni, hanem annak egy részeit, a díjbeszedést a lakosságtól fogja az állami holding 
végezni. Az effektív tevékenységet ő végzi, maga nonszensz egyébként a helyzet, mert éppen most hív az a 
jegyző asszony, aki küldte az anyagot, majd bizottsági ülés után, hátha esetleg még ad fontos információt, de 
a díjbeszedés ott zajlik, a tevékenységvégzés, a meglévő engedélyek alapján ebben a Kft.-ben. Bízunk abban, 
hogy talán kiegyenlítettebb lesz, ha elindul a folyamat, a cégnek a finanszírozása, mert a tevékenység eddig 
is el volt végezve a Kft. által, ugyanakkor a lakosság bizonyos százaléka nem fizetett. Abból ered az állandó 
probléma, hogy a működési költségek felmerülnek, a díjbeszedés viszont nehezen halad. Még a peresített 
vagy az APEH részére átadott követelések is hónapok múlva, töredéke folyik be a céghez, ugyanakkor a 
költség felmerül, tehát az olló nyílik. Ennek ellenére had emeljem ki, hogy a hatvani cég az új hulladéktelep 
elkészítésével, illetőleg a pályázat keretében megvalósításra kerülő eszközbeszerzésekkel, valamint a 
menedzsment pozitív hozzáállásával április 1-ig nagyon szépen végezte a tevékenységét, tehát volt gazdasági 
remény arra, hogyha maradna a régi rendszer, akkor itt a múltban felhalmozott adósságállományt szépen le 
tudta volna dolgozni pótlólagos tőkeigény nélkül. Ebbe a folyamatba picit kettétörte ez az államosítás, mert 
új alapokra kell helyezni a gazdálkodást. Ennek a pontos kimenetelét még nem tudja az ügyvezetés, eltérő 
információk vannak. Több személyes egyeztetésen volt az ügyvezető úr, ahol a jövőbeli gazdálkodásra 
kapott előadásokat, de még nem működik, tehát még az előlegszámlák benyújtása most történik és április óta 
már eltelt majd három hónap, tehát finanszírozni kellene az elvégzett tevékenységet. Számlázni ő már nem 
számlázhat, a múltbeli, április 1-ig teljesített szolgáltatásoknak az ellenértékét van joga beszedni, de április 
1-től elvégezetteket már nem ő szedi, tehát rendkívül bonyolult a kérdés. Sok esetben jegyző asszonnyal 
jogilag próbáljuk értelmezni a helyzetet, elég nehéz, gazdaságilag még nehezebb, de a cég a tevékenységet 
végzi. Muszáj neki végezni, kötelező önkormányzati közfeladat, tehát még azt sem lehet, hogy ezen az 
önkormányzat bárminemű könnyítést adna, mert a jogszabály nevesíti kötelező feladatként. Ebben a 
jogszabályi környezetben próbáljuk az aktuális igényeknek megfelelően hozni azokat az előterjesztéseket, 
amit a jogszabály előír. Megérkezik a közszolgáltatási szerződésnek a szövege is ilyen előzmények után.
Palik Józsefné: Hatvan városban meghoztuk azt a rendeletet, hogy aki szelektíven hulladékot gyűjt, az a 
kommunális adójából 17%-ot levonhat. Ha ez az állami holding működni fog majd valamikor, mert most 
még nem nagyon működik, hogy ezt lehet-e majd érvényesíteni. Vagy hogy lesz ez? 
dr. Szikszai Márta: A Kft.-vel köti továbbra is a szerződést a lakos, tehát nekik kell, hogy legyen olyan 
adatállománya, hogy honnan milyen bontásban viszi el a szemetet. Ő a feladat effektív végrehajtója.
Palik Józsefné: Tehát akkor ez úgy néz ki, hogy továbbra is fog működni, aki szelektíven gyűjt, az 
díjkedvezményt kap, ez a lényeg. A másik, hogy itt a szerződésben, ami lehet, hogy még majd módosul, a 7. 
pontban van a közszolgáltatás finanszírozásának elve és módszerei és a hulladékgazdálkodási törvény 47/A. 
§-a, a második mondat, ezt nem tudom, segítsetek értelmezni: „A Koordináló szerv a közszolgáltatási 
szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.”. Elvégzi, meg még fizet is? Vagy ki fizet, mit 
fizet és kinek?
dr. Szikszai Márta: Nem, a Koordináló szerv a holding és ő fizet a közszolgáltatónak. 
Soós Péter: A feladat ellátásáért.
Palik Józsefné: De akkor nem jól van fogalmazva, mert feladataiért, itt mondattanilag és értelmileg ez így 
nem felel meg. Ez most úgy hangzik, hogy aki koordinál és elvégzi a szerződésben rögzített feladatait, még ő 
fizet közszolgáltatási díjat.
dr. Veres András: Akkor ebből kimaradt. Elképzelhető, korrigáljuk.
Palik Józsefné: Ezt tegyük már akkor helyre mondattanilag.
dr. Szikszai Márta: Itt van a hulladékgazdálkodási törvény. Szó szerint lett átvéve.
Palik Józsefné: Akkor a törvény nem jól van megalkotva, mert ez így nem áll meg.
dr. Szikszai Márta: Szerintem szövegkörnyezetben kell értelmezni. Azt senki nem gondolja, hogy elvégzi a 
feladatot, aztán még fizet.
dr. Veres András: Igazából a jogszabály van rosszul fogalmazva.
Palik Józsefné: Mert így akkor más értelmet kap.
Papp István: Mi ezt nem tudjuk felülírni.
Palik Józsefné: Rendben, de akkor nekünk kell jól értelmezni, mert így viszont nem értelmezhető.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     578/2016.     (VI.     21.)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal 
megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 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 (székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 
3., cg.száma: 10-09-033600, adószáma: 24183219-2-10) tagja a társasággal a hulladékgazdálkodási feladatok 
ellátása céljából megkötött közszolgáltatási szerződést a jelen határozat melléklete szerint módosítja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgáltatási szerződés egységes szerkezetbe foglalt 
módosító szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződést 
módosító okirat aláírására.

Határidő: 2016. június 21.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

7./ napirendi pont 
Előterjesztés a KEOP-5.7.0. azonosítószámú beruházásokkal kapcsolatos késedelmi kötbér 
érvényesítéséről

Papp István: Annak idején már emlegettük ezt, hogy azokat a cégeket, akik nem tudni mi okból úgy 
gondolták, hogy majd ők megmutatják, hogy nem fejezik be a szerződésben vállalt kötelességeiket, kötbér 
terheli. A kötbér mértéke itt van, ez a 20 MFt körüli összeg, amiből azokat a munkákat, amiket nem végeztek 
el, azokat mi meg fogjuk csinálni. Tehát az önkormányzattal úgy kellene bánni, ahogy illene a cégeknek, a 
szerződésben van ilyen kitételünk. 
Palik Józsefné: Nyilván ezt be kell hajtani, de pl. ott volt a Brunszvik Teréz Óvoda, ott olyan kiváló volt a 
munka, hogy ott tényleg minden rendben volt és mindent elvégzett.
dr. Szikszai Márta: Ott nincs is kötbér. 
Palik Józsefné: Tudom, hogy nincs, csak ezt úgy meg kellene jegyezni, hogy kik azok, akikkel érdemes. 
Pozitívum is van a dologban, ez az egy volt, úgy gondolom, mert a többiben mindenhol van úgy látom hiba, 
de ott tényleg pozitívum volt és azért ez vállalkozótól függ, illetve hogy milyen emberekkel dolgoztatunk.
Több hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A négy határozati 
javaslatot egyben tette fel szavazásra. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     579/2016.     (VI.     21.)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a KEOP-5.7.0. azonosítószámú 
beruházásokkal kapcsolatos késedelmi kötbér érvényesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskola KEOP-5.7.0/15-
2015-0032 azonosítószámú épület-energetikai felújítása körében jelen határozattal az ingatlanon folyt 
beruházás kapcsán a vállalkozási szerződés késedelmes teljesítése miatt a Bástya Millenium Zrt.-vel (1148 
Budapest, Nagy Lajos király útja 10/3) szemben nettó 2.414.680,- Ft összegű késedelmi kötbért vet ki. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kötbér érvényesítésére elsődlegesen peren kívül, ennek 
eredménytelensége esetén peres úton. 

Határidő:  2016. július 10. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     580/2016.     (VI.     21.)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a KEOP-5.7.0. azonosítószámú 
beruházásokkal kapcsolatos késedelmi kötbér érvényesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola KEOP-5.7.0/15-
2015-0305 azonosítószámú épület-energetikai felújítása körében jelen határozattal az ingatlanon folyt 
beruházás kapcsán a HUFER-BAU Kft.-vel (1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.) szemben a vállalkozási 
szerződés késedelmes teljesítése miatt nettó 9.769.932,- összegű késedelmi kötbért vet ki, melyből az utólag 
kijavított 1db ajtó beépítési költsége (193.500,-Ft értékben) levonásra, jóváírásra került. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kötbér érvényesítésére elsődlegesen peren kívül, ennek 
eredménytelensége esetén peres úton. 

Határidő: 2016. július 10. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     581/2016.     (VI.     21.)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a KEOP-5.7.0. azonosítószámú 
beruházásokkal kapcsolatos késedelmi kötbér érvényesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda KEOP-5.7.0/15-2015-0031 
azonosítószámú épület-energetikai felújítása körében jelen határozattal az ingatlanon folyt beruházás 
kapcsán a „NYCS-Építő”  Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (1141 Budapest, Komócsy u. 33/b.) 
szemben késedelmes teljesítése miatt nettó 4.835.340,-Ft összegű késedelmi kötbért vet ki. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kötbér érvényesítésére elsődlegesen peren kívül, ennek 
eredménytelensége esetén peres úton. 

Határidő: 2016. július 10. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     582/2016.     (VI.     21.)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a KEOP-5.7.0. azonosítószámú 
beruházásokkal kapcsolatos késedelmi kötbér érvényesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
KEOP-5.7.0/15-2015-0116 azonosítószámú épület-energetikai felújítása körében jelen határozattal az 
ingatlanon folyt beruházás kapcsán a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített elmaradt 
munkarészek miatt a HUFER-BAU Kft.-vel (1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.) szemben a vállalkozási 
szerződés késedelmes teljesítése miatt nettó 9.310.233,-Ft összegű késedelmi kötbért vet ki, melyből az 
átadott, korábban be nem épített 3db nyílászáró 379.000,- Ft értékben levonásra került. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kötbér érvényesítésére elsődlegesen peren kívül, ennek 
eredménytelensége esetén peres úton. 

Határidő: 2016. július 10. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

8./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásba 
történő tag felvételével, a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 
azonosítószámú projektjeihez kapcsolódó közbeszerzési tervek elfogadásával, valamint az 
Önkormányzati Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatos döntésekről

Papp István: Hozzánk most akar jönni egy új tag.
Több hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A három határozati 
javaslatot egyben tette fel szavazásra. 



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     583/2016.     (VI.     21.)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásba történő tag felvételével, a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-
0004, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 azonosítószámú projektjeihez kapcsolódó közbeszerzési 
tervek elfogadásával, valamint az Önkormányzati Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja Hévízgyörk Község Önkormányzatának csatlakozását a Társuláshoz 
utólagosan jóváhagyja.

Határidő: 2016. június 21.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     584/2016.     (VI.     21.)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásba történő tag felvételével, a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-
0004, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 azonosítószámú projektjeihez kapcsolódó közbeszerzési 
tervek elfogadásával, valamint az Önkormányzati Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a Társulás KEOP 1.1.1/B/10-11-2013-0004, valamint a KEOP 
1.1.1/C/-13-2013-0011 azonosítószámú projektjeihez kapcsolódó közbeszerzési terveket jelen határozat 
melléklete szerint utólagosan jóváhagyja.

Határidő: 2016. június 21.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     585/2016.     (VI.     21.)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásba történő tag felvételével, a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-
0004, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 azonosítószámú projektjeihez kapcsolódó közbeszerzési 
tervek elfogadásával, valamint az Önkormányzati Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja jelen határozat melléklete szerint a Társulási megállapodás 
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 2015. szeptember 15. napján kelt szövegét utólagosan 
jóváhagyja.

Határidő: 2016. június 21.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

9./ napirendi pont 
Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     586  /2016.     (VI.     21  .)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igényléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igénylésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásával, és a normatív támogatás 
igényléséhez a pályázati felhívás 7.1. a) pontjának alapján az alábbi nyilatkozatokat teszi:

1.) Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2016. január 
1-től 2016. december 31-ig folyamatosan fenntartja;

2.) A helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a kérelem 
benyújtásáig szolgáltatónként 2.940.000.- Ft, saját forrásból származó, vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatást számolt el;

3.) Hatvan Város Önkormányzata pályázati eljárás nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül megbízva 
kötötte meg a Hatvani Volán Közlekedési Zrt-vel (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi út 82.) a 
közszolgáltatási szerződést. A Hatvani Volán Közlekedési Zrt. jogutódja a KMKK Középkelet-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt.;

4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közösségi közlekedés normatív támogatás 
igényléséhez 5.000.000.- Ft-ot biztosít 2016. évben, melynek pénzügyi forrása Hatvan város 2016. 
évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében, az 
alapítványok, szervezetek támogatása –  KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ 
Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés támogatása támogatása –  költséghelyen került 
elkülönítésre.

Határidő: 2016. június 22. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés a "Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési 
eljáráshoz kapcsolódó döntésről

Papp István: Ezt a mi Műszaki Irodánk nem tudja elvégezni és azért kellett ez. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     587  /2016.     (VI.     21  .)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a "Közétkeztetési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok 
ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben a teljesítéssel érintett konyhák felújítására 
vonatkozó műszaki leírás és árazatlan költségvetések elkészítésével a „TÉBA”  Kft.-t (székhely: 1173 
Budapest, 516. u. 18.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 
355.600.-Ft megbízási díjért.
A megbízási díj forrása Hatvan város 2016. évi költségvetésének általános tartalék költséghelyéről kerül 
átcsoportosításra. 

Határidő: 2016. június 22. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

11./ napirendi pont 
Előterjesztés ”Nagyméretű műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről

Papp István: Itt arról van szó, hogy nem az FC Hatvan kapja ezt a pénzt, hanem az a cég, aki az első volt, az 
nem tudta leszállítani rendesen vagy nem tudta bevállalni ezt a homokhordást és így automatikusan a 
következő lép a helyébe. Ennek egy kicsit magasabb a díja és ez lesz pótlólag, tehát nem az FC Hatvan 
kapja, hanem ez a cég.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     588  /2016.     (VI.     21  .)     számú   –   2   „  igen  ”   szavazattal,   
valamint     1     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a ”Nagyméretű műfüves pálya építése” 
tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó Szövetséggel együtt az „Országos 
Labdarúgó Pályaépítési program, VIII. ütem” című pályázat keretében a Népkert – Sporttelepen, a hatvani 
2638/2 hrsz.-ú ingatlanon kialakításra kerülő 111x72 méteres műfüves labdarúgópálya elkészítéséhez további 
pénzügyi forrást biztosít az együttműködési megállapodás módosítása keretében. A fejlesztés összege bruttó 
616.907,- Ft, amelynek az önkormányzatra eső 30 % önerő része bruttó 185.072,- Ft. A pénzügyi forrás a 
Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló, 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendeletben az általános 
tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
kapcsolódó dokumentumok aláírására.

Határidő: 2016. június 24. (együttműködési megállapodás módosításának aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

12./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési feladatok megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     589  /2016.     (VI.     21  .)     számú   –   2   „  igen  ”   szavazattal,   
valamint     1     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 
90/2016. (II. 11.) számú határozata alapján indult, „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési 
feladatok megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a ZÖFE Kft. (székhely: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) 
ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-
gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § 
(2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz 499.900.794.-Ft + 
ÁFA összesített ajánlati árat, továbbá 1 %/nap mértékű késedelmi kötbér vállalást tartalmazó ajánlatot.

Határidő: 2016. június 24. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

13./ napirendi pont 
Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő pénzügyi keretének részbeni 
felhasználásáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     590  /2016.     (VI.     21  .)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
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 2 db 80*80*50 cm-es méretű (vörös színű, fenyő deszkázattal ellátott) kültéri virágláda 
beszerzésével Őszi József egyéni vállalkozót (3000 Hatvan, Teleki u. 32/B.) bízza meg bruttó 100.000,- 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 Köves Gábor Nándorné képviselői 
keretének terhére rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

14./ napirendi pont 
Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő pénzügyi keretének részbeni felhasználásáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     591  /2016.     (VI.     21  .)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
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 1 db RAL 9005 matt fekete színű Jászberényi I. típusú szemétgyűjtő edény 
beszerzésével a termék kizárólagos gyártóját, forgalmazóját, a Városszépítő Kft.-t (5100 Jászberény, Ady 
Endre utca 25.) bízza meg bruttó 31.115,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/a. 
számú mellékletében a 2016. évi városüzemeltetési feladatok között Tarsoly Imre képviselői keretének 
terhére rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     592  /2016.     (VI.     21  .)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
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 1 db RAL 9005 matt fekete színű Jászberényi I. típusú szemétgyűjtő edénynek a Thurzó 
utcai közterületre történő kihelyezésével a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 
64.) bízza meg bruttó 4.500,- 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 Tarsoly Imre képviselői keretének 
terhére rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

15./ napirendi pont 
Előterjesztés forgalomtechnikai módosításokról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A négy határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     593  /2016.     (VI.     21  .)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Kölcsey Ferenc utca Rákóczi út csomópontban lévő 
„Elsőbbségadás kötelező” tábla helyett „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” tábla kerüljön elhelyezésre.

Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     594  /2016.     (VI.     21  .)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatt lévő Hatvani Szent István 
Általános Iskola épületének bejárata körül kialakított kerékpártárolók megközelítése érdekében, a kerékpáros 
és autós közlekedés külön választására 3-3 db poller kerüljön elhelyezésre, közöttük várakozás 
megakadályozására burkolati jel kerüljön felfestése, továbbá a Bajcsy-Zsilinszky út felől "Gyermekek" tábla 
kerüljön elhelyezésre.

Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     595  /2016.     (VI.     21  .)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Akácfa és Nyírfa utcák mellett található játszóteret 
megközelítő gyermekek védelme érdekében „Gyermekek” táblák kerüljenek elhelyezésre az utcákban.

Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     596  /2016.     (VI.     21  .)     számú   –   3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Székely utca Árpád utca felőli részén lévő vízelvezető 
folyóka miatt 10 km/h sebességkorlátozó tábla kerüljön elhelyezésre. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 15.55 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
         Palik Józsefné                                    Papp István

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


