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* * *

Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság öt tagjának részvételével az ülés határozatképes.
Papp István bizottsági elnök
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró
bizottsági tag Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy
szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv
aláírójaként.
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Papp István bizottsági elnök
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az
alábbi előterjesztéseket vegye fel a bizottság napirendjei közé:
•
•
•

Előterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky úton kialakításra kerülő autóbusz öblök tervezéséről
Előterjesztés Rákóczi úti környezetrendezés tervezési feladatairól
Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli eszközök javításához
szükséges anyagköltség elszámolási módjáról,

a meghívóban szereplő 26. és 32. napirendi pontokat vegye le a bizottság napirendjei közül.
Papp István bizottsági elnök
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátotta azt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
436/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a 2016. május 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2015. évi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti
beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság „v.a.” végelszámolási nyitómérlegéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
3. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről, tagi kölcsön
apportálásáról, tőkeszerkezet helyreállításáról, a 2015. évi beszámoló elfogadásáról,
székhelyének áthelyezéséről, fióktelepek, telephelyek létesítése-törléséről, társasági
szerződésének a módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
4. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet működésével kapcsolatos döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
5. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi számviteli beszámolójáról és
közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni eredményének felhasználásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
6. Előterjesztés az ivóvíz közmű vagyon bérleti díj ellenében történő működtetéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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7. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény részére gépjármű beszerzéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
8. Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány
elfogadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
9. Előterjesztés
díjmentes
közterület-használat
Rendőrkapitányság részére
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

2015.

évi

beszámolójának

megállapítására

a

Hatvani

10. Előterjesztés postai előreszállítási láda elhelyezésére vonatkozó engedély kiadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
11. Előterjesztés szolgálati kutya közfeladat ellátása céljából történő átadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
12. Előterjesztés a hatvani 2605/4 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
13. Előterjesztés a 10102/5 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő
megállapodásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
14. Előterjesztés egyes képviselő-testületi határozatok módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
15. Előterjesztés a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2015. évi ellátásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
16. Előterjesztés a Városi Strandfürdő működési rendjének módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
17. Előterjesztés postai előreszállítási láda elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
18. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú ingatlanon
lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról a Polgárőrség Hatvan Közhasznú
Szervezet részére
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
19. Beszámoló az útkarbantartás feladatterv 2015. évi végrehajtásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
20. Beszámoló a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Kft. 2015. évi tevékenységéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
21. Előterjesztés a Hatvan, Grassalkovich út 3-5. szám alatti társasház tető szigetelésének
támogatásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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22. Tájékoztató a Zagyva folyó töltésen elkészült kerékpárút – (Hatvan-Boldog közötti
szakaszának) igazságügyi szakértői vizsgálatáról és megállapításairól
23. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának, a 2015. évi közbeszerzésekről
szóló éves statisztikai összegezésnek, a vagyonkezelői szerződés módosításának,
valamint az Önkormányzati Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
24. Előterjesztés a Helyi Akciócsoporthoz (HACS) való csatlakozásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
25. Előterjesztés a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú
pályázati felhíváshoz kapcsolódó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
26. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves
statisztikai összegezésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
27. Előterjesztés a "Gáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
28. Előterjesztés a „Könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” témájú
pályázatról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
29. Előterjesztés a „Sportból a legtöbbet” című pályázathoz kapcsolódó hozzájárulásokról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
30. Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
31. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási
feladattervvel kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
32. Előterjesztés a Hatvan, Móricz Zsigmond utcában keletkezett nyomvonal süllyedések
feltárásáról és javításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
33. Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
34. Előterjesztés a 2015-ös ortofotó megrendeléséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
35. Előterjesztés földút karbantartási munkáiról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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36. Előterjesztés Klapka utcai forgalomtechnikai küszöbök telepítéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
37. Előterjesztés az Északi elkerülő út egy szakaszára vonatkozó szakértői vélemény
beszerzéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
38. Előterjesztés intézménynév tábla legyártásáról és falazaton történő rögzítéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
39. Előterjesztés állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos
feladat ellátásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
40. Előterjesztés a Nógrádi-(Herédi-Bér) patak egy részének a mederlapozási munkáihoz
szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
41. Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy
részének felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
42. Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete
egy részének felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
43. Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete egy
részének felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
44. Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének
felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
45. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
46. Előterjesztés a „Felvidéki magyar értékeink felkutatása a Hatvani Helyi Értéktár
közreműködésével” című pályázathoz szükséges rendezvényszervező kiválasztásához
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
47. Előterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky úton kialakításra kerülő autóbusz öblök tervezéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
48. Előterjesztés a Rákóczi úti környezetrendezés tervezési feladatairól
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
49. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli eszközök javításához
szükséges anyagköltség elszámolási módjáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
50. Egyebek
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1.

napirendi pont
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2015. évi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti
beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Palik Józsefné bizottsági tag
Azt szeretném megkérdezni, hogy miért nem került átutalásra 2015-ben az elhatárolt tőkeemelés
és a tőketartalék. Idéznék a 366/2015. (V.28.) határozatból: a tőkeemelésre 100.000,- Ft összeg
pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerülhet sor akként, hogy az teljes egészében Hatvan
Város Önkormányzata, mint a társaság alapítója szolgáltatja a társaság részére, annak teljes
összegének a 2015. június 15. napjáig a társaság bankszámlájára történő átutalásával. Hatvan
Város Önkormányzata 6.400.000,- Ft pénzösszeget biztosít a Média Hatvan Nonprofit
Közhasznú Kft. részére 2015. június 15. napjáig tőketartalék jogcímén. A szükséges pénzügyi
forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati
rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. Nem az áll a képviselő-testületi
határozatban, hogy a következő adóévben, ahogy a beszámoló 19. oldalán szerepel. Egyébként
úgy tűnik, hogy javult a Kft. gazdasági helyzete.
Bagyinszki Gyula ügyvezető
A kérdésre én csak részben tudok válaszolni. A fejlesztésre szánt összegből, a 6,4 millió
forintból 2,4 millió forintot hívtunk le eddig. Attól függően vesszük fel az összeget, ahogyan az
eszközök beszerzése zajlik. Abban maradtunk az irodavezető asszonnyal, hogy nem hívjuk le
egyben az egész összeget, hanem akkor, amikor tudjuk, hogy milyen eszközöket szeretnénk
beszerezni. Megvizsgáljuk mire van szükség, kérünk hozzá árajánlatot, és csak annyi pénzt
hívunk le, amennyire éppen szükségünk van. Ezért nem történt meg eddig a teljes összeg
lehívása. Jelenleg is tárgyalások folynak egy belső építész céggel az új stúdió kialakítása
kapcsán, hogy modernebb formája legyen és 2016-ot idézzen. Ehhez szeretnénk majd új
eszközöket, kamerákat és stúdió kiegészítő technikákat. Mindkét fél volt már kinn a helyszínt
megnézni, hogy mire lehet szükség. Próbálunk szakmai tanácsot kérni néhány cégtől, akik jóval
jártasabbak ebben, mint mi és az ő ajánlatukat várjuk. Ez remélhetőleg a napokban beérkezik és
utána hívjuk le a hátralévő összeget. Olyan dolgot nem akarunk venni, amire nincs szükség, aki
viszont ért ahhoz, hogy mire lenne szükségünk, azok csak most értek rá. Múlt héten volt kinn az
egyik cég, akik stúdióépítéssel foglalkoznak és a belső építész is most jött.
Palik Józsefné bizottsági tag
Köszönöm szépen. Akkor viszont pontosítani kellett volna.
Bánkutiné Katona Mária irodavezető
Tavaly nyáron volt vezetőváltás, és az új vezető felmérte az igényeket. A madványt a 2016. évi
költségvetésbe beépítettük, tehát 2015-ben nem lett lehívva ez az összeg. Most ismét felmérték,
hogy milyen technikára lenne szüksége a társaságnak és ez is hozzájárult ahhoz, hogy az
előirányzat 2016-ra lett átrendezve.
dr. Veres András ügyvéd
Egy rövid kiegészítést szeretnék még hozzáfűzni, mert a jegyzett tőkével kapcsolatban tetszett
kérdezni. A jegyzett tőke felemelésére vonatkozó határozat alapján elkészült a társasági
szerződés módosítása, a cégbíróság bejegyezte a 100.000,- Ft-tal felemelt jegyzett tőkét. Ezért
szerepel a mérlegben úgy, hogy jegyzett, de be nem fizetett tőke. Az összeg átutalása csak
technikai kérdés, de a jogi háttere rendben van.
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Palik Józsefné bizottsági tag
Köszönöm szépen.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
437/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi feladat-végrehajtási tevékenységéről,
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca
12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
87. §-ára tekintettel a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015.
második féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2016. május 27.
Felelős: Hatvan város polgármestere
438/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi feladat-végrehajtási tevékenységéről,
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca
12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a
értelmében a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jelen 2015.
évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét 12.915 eFt eszköz-forrás
egyező végösszegével elfogadja.
Határidő: 2016. május 27.
Felelős: Hatvan város polgármestere
439/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi feladat-végrehajtási tevékenységéről,
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca
12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 8 082 eFt mérleg szerinti eredményét
elfogadja, és azt az eredménytartalékba helyezi.
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Határidő: 2016. május 27.
Felelős: Hatvan város polgármestere
440/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi feladat-végrehajtási tevékenységéről,
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca
12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29.
§-a értelmében a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évre
vonatkozó közhasznúsági éves beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2016. május 27.
Felelős: Hatvan város polgármestere

2.

napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság „v.a.” végelszámolási nyitómérlegéről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

dr. Veres András ügyvéd
2016. január 1-től végelszámolás alatt áll a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Kft. A vonatkozó jogszabályok, a Polgári Törvénykönyv és a számviteli szabályok szerint a
tevékenységzárást követő végelszámolási nyitónappal mérleget szükséges készíteni. Ez a mérleg
lesz a végelszámolás folyamatában, amihez a későbbi zárómérlegeket kell majd viszonyítani.
Ennek a mérlegnek az elkészítéséről szól az előterjesztés. A cég a végelszámolási eljárásban
meghatározott kötelezettségeit teljesíti, követeléseit érvényesíti, tehát úgy működik, ahogy egy
végelszámolás alatt álló társaságnak működnie kell. Jogszabályi kötelezettség ezen mérleg
elfogadása, amely a folyamat kiindulópontja lesz.
Palik Józsefné bizottsági tag
Szeretném megkérdezni, hogy hogy áll a Kft és kórház közötti per. Ha azt a pénzt visszafizetnék,
nem is állnánk olyan rosszul, egészen jól alakulna a végelszámolás.

dr. Veres András ügyvéd
Folyamatban van. Volt már tárgyalás az Egri Törvényszéken a kórház elleni perben. Az első
tárgyalás után elhalasztásra került. Előkészítő iratot kell a felperesnek készítenie, amiben a
jogalapot és a bizonyítási indítványait megteszi. Ezt megtette. Június elejére van kitűzve a
következő tárgyalás, amikor tanú meghallgatással fog folytatódni az eljárás.
Marján János bizottsági tag
A mérleggel kapcsolatban szerettem volna mondani, hogy szerintem az eredményeknél és a
jegyzett tőkénél számszaki hibák vannak. Fel kellene hívni rá a mérleg készítőjének a figyelmét,
mert rosszul vannak kiszámolva.
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dr. Veres András ügyvéd
Maruzsné Beát tájékoztatom az észrevételről. Ő a helyi segédje a végelszámolónak.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
441/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” végelszámolási nyitómérlegéről
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Kft. „v.a.” (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.)
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 107. §-a alapján a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolási nyitó mérlegét elfogadja.
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, tagi kölcsön
apportálásáról, tőkeszerkezet helyreállításáról, a 2015. évi beszámoló elfogadásáról,
székhelyének áthelyezéséről, fióktelepek, telephelyek létesítése-törléséről, társasági
szerződésének a módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Rendkívül összetett és hosszú az előterjesztés. Annak érdekében, hogy Hatvan Város
Önkormányzatának képviseletében a polgármester úr a Kft. taggyűlésén szavazati jogát
gyakorolni tudja, szükséges a képviselő-testületnek valamennyi taggyűlési meghívóban
megjelölt napirendi pontokhoz kapcsolódó határozatok tekintetében döntenie, hogy a
polgármester úr szavazati jogát érvényesen tudja gyakorolni a taggyűlésen. Összetett az
előterjesztés részben a jogszabály által a számviteli törvény, államháztartási törvény illetve a
polgári törvénykönyv rendelkezései alapján szükséges meghozni azokat a határozatokat, amik a
2015. évi gazdasági évnek a lezárására vonatkozik. Az előterjesztés első részében erről van szó.
A másik rész a napi élettel kapcsolatos döntésekről szól. Az új hulladéktelep elkészítését
követően szükséges a társasági szerződésben a telephelyeket, fióktelepeket rendezni. Illetve a
jegyzett tőke emelés és tagi kölcsön apportálása pedig egy hosszabb folyamat következménye
arra tekintettel, hogy a cég gazdálkodására vonatkozó polgári törvénykönyvbeli szabályoknak
meg kell felelnie a társaságnak. Ami azt jelenti, hogy a jegyzett tőke és a saját tőke arányát
minden évben át kell tekinteni a mérlegkészítés időpontjában. Amennyiben a jegyzett tőke és a
saját tőke aránya a jogszabályban meghatározott mértéktől eltér, akkor a tulajdonosoknak
kötelezettségük van arra, hogy ezt az arányt helyreállítsák. Ennek több módja létezik a polgári
törvénykönyv és a számviteli törvény szabályai szerint. Tudnunk kell, hogy ez a cég nem
kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatának a tulajdonában áll, 22 egyéb tagja van a Kft.-
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nek. Hatvan valóban többségi tulajdonnal rendelkezik, tehát a jegyzett tőkében való aránya a
legmagasabb, így mint többségi tulajdonosnak másfajta irányultsága kell, hogy legyen a cég
likvid működésének fenntartásához. Ennek érdekében született az előterjesztés. Az előterjesztést
a Kft. a taggyűlésén fogja majd tárgyalni és ha ott a határozatot elfogadják, akkor kerül majd
végrehajtásra.
Palik Józsefné bizottsági tag
Szeretném megkérdezni, hogy miből tevődik össze több, mint 162 millió forintos követelés?
Mert a 24. oldalon azt szerepel, hogy a vevőkövetelések növekedésében jelentős szerepe van a
partnerek számának növekedésének. Tehát minél nagyobb területet látunk el, annál nagyobb lesz
a befizetetlen követelés? A lejárt követelés 74,5 millió forint. Ennek kapcsán elszámolt
értékvesztés több, mint 11 millió forint. A mérleg szerinti eredmény mínusz 54.732 eFt.
Miközben az előző évben több, mint 38 millió forint pozitív eredmény volt. Mi ennek az oka?
Johancsik Mónika gazdasági vezető
A követelésekkel kapcsolatban annyit válaszolnék, hogy a december 31-én fennálló
követelésekben a le nem járt követelések is benne vannak. Tehát amelyik cég folyamatosan
működik, annak folyamatosan van követelése, mert ha ma számlázunk, az rögtön mutatkozik a
követelések között. Ez nem jelent feltétlenül rossz dolgot. A 70 millió forint tulajdonképpen ami
30 napon túl lejárt, majdnem hogy behajthatatlan követelések. Ez az összeg körülbelül másfél
éve nem növekedett. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan sikerül belőle behajtani, de mindig
vannak újak, akik nem fizetnek. Ennek a problémának a megoldására most már elindítottuk a
NAV-os behajtásokat, úgyhogy az idén már szép számmal jönnek be ilyen behajtásból összegek.
Reméljük, hogy ezáltal ez az összeg csökkenni fog. A 38 millió forinttal kapcsolatban: előző
évben volt 115 millió forint költségvetési támogatásunk és úgy sikerült ezt a 38 millió forintos
pozitív eredményt elérni. Tehát, ha azt nem számítjuk, akkor mínusz 77 millió forint lett volna a
2014. évi eredményünk. 2015-ben nem kaptunk ilyen támogatást és így lett ez az 54 millió forint
mínusz. Amit hozzáteszek, hogy a vagyonkezelésbe vett eszközök értékcsökkenése 10 millió
forint, ami elég nagy terhet jelent a cégnek. Ez korábban nem volt. Enélkül 44 millió forint lenne
a veszteségünk.
Palik Józsefné bizottsági tag
Akkor ha jól értem, amit 2015-ben az állam adott volna kompenzációt, azt nem kapták meg?
Johancsik Mónika gazdasági vezető
Nem kaptuk meg. Pályáztunk 34,5 millió forintra, de nem ítélték meg.
Soós Péter ügyvezető
Első körben elutasítottak, ezt megválaszoltuk. Ennek is folyamatban van még az elbírálása, de
folyamatosan fellebbezünk. A kérdés, hogy mi lesz a vége.
Palik Józsefné bizottsági tag
Milyen irányba halad a cég anyagi helyzete? Mi várható?
Soós Péter ügyvezető
Nyilván nem dicsérjük magunkat, de lehetne sokkal rosszabb is. Mióta az új telepre beköltöztünk
azóta merőben más az anyagi helyzetünk. Szerintem javul a helyzet.
Palik Józsefné bizottsági tag
Várható ez az állami kompenzáció továbbra is, ha lesz fellebbezés? Kapható-e valamennyi
belőle? Nyilván akkor egy kicsit jobb helyzetbe kerülne a Kft.
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Soós Péter ügyvezető
Sajnos ez nem rajtunk múlik. Kérdés, hogy hogy döntenek az ügyünkben.
Papp István bizottsági elnök
A cégvezetést azért szeretném megdicsérni. Amit ők csináltak ezen a területen, jól gazdálkodtak,
az nagyszerű. Az, hogy hiány van nem az ő hibájuk, hanem a kedves állampolgároké, akik úgy
gondolják, hogy ingyen van a szemétszállítás. Sajnos egy bizonyos összeg alatt be sem tudják
hajtani. Az 50 ezer forint fölötti tartozásokat próbálták behajtani, az az alatti összegeket nem is.
Sokat sajnos a NAV sem tud behajtani. A szemétszállítás kötelező önkormányzati feladat és nem
tehetjük meg, hogy otthagyjuk az utcán. Most alakul az új állami holding. A számlázás már
onnan érkezik úgy tudom. Majd meglátjuk hogyan fog működni. Eddig még nagyon képlékeny a
dolog, hogy kap-e időben pénzt a helyi hulladékszállító cég, hogy tudjanak működni.
Reményeink szerint lesz pénz, de azért mi ott vagyunk a cég mögött addig is és el fogjuk
szállítani a szemetet, csak a kisebb települések lesznek bajban, akik nem tudnak fizetni.
Csánynak például 8 millió forintot kellene betennie. Ez majd kiderül hogyan lesz, de azért
reményeink szerint a pénz érkezni fog a működtetésre.
Palik Józsefné bizottsági tag
Arra lennék kíváncsi, hogy a településektől hogyan lehetne behajtani a tartozásukat? Hiszen ha
ők ezt befizetnék, nyilvánvalóan jobban állna a Kft. Milyen módszerek lehetnek erre, mert évek
óta görgetjük magunk előtt, viszont a feladatot el kell látni. Nem a céget szeretném bántani azzal,
hogy megkérdeztem, hanem kíváncsi lennék rá, hogy milyen módszerek vannak arra, hogy a
települések befizessenek.
dr. Veres András ügyvéd
Egy kft-től beszélünk. Egy kft-ben vannak tulajdonosok, van a polgári törvénykönyv, ami
szabályozza a jogviszonyt, illetve a társasági szerződés. Pótbefizetési kötelezettséget vagy egyéb
olyan pénzügyi kötelezettséget előírni a tagok számára egyhangú taggyűlési határozattal lehet.
22 településsel egy kötelezettséget megállapító határozatot hozni rendkívül nehéz, mondhatni
kivitelezhetetlen. Az ügyvezetés az előző taggyűléseken már felhívta a kis települések
önkormányzatának polgármestereinek figyelmét arra, hogy helyben szokásos módon próbálják
meg kapacitálni a lakosokat, az ottani módszerekkel, hirdetőtábla, levél stb. Azért, hogy az
önkéntes teljesítést próbálják elősegíteni. Egy-egy településen a helyi rendeletet módosították és
bizonyosfajta támogatást tudnak adni hátrányos helyzetben levő polgároknak ezen
kötelezettségnek a teljesítésére. Úgy gondolom, hogy egyedi a probléma minden kis településen.
Függ az ottani vezetőtől és az ottani képviselő testülettől, hogy kellő komolysággal foglalkozik-e
a kérdéssel. Úgy látjuk az ügyvezetéssel, hogy ahol komoly szándékkal és a céggel
együttműködve dolgozik az adott önkormányzat, ott nem nagyon van hátralék, de természetesen
van, ahol nagyon sok van.
Marján János bizottsági tag
Megnéztem ezt a mérleget is és nem találtam meg kiemelve a szállítókat benne. Valami
kellemetlensége van a cégnek? Illetve a hosszú lejáratú kötelezettségeknél 50 millió forint
helyett 3 milliárd forint van beállítva. Gondolom ez nem marad így.
Johancsik Mónika gazdasági vezető
A hosszú lejáratú kötelezettségek között van a vagyonkezelésbe vett eszközök értéke.
Marján János bizottsági tag
Értem, csak így hitelképtelen a cég.
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Soós Péter ügyvezető
2016. április 1-jével létrejött a holding. Első körben a számlázást, illetve a bevételt, amit elvett
tőlünk, második körben folynak a tárgyalások, hogy a vagyont is átveszi és akkor ez a fajta
kötelezettség lemegy rólunk.
Marján János bizottsági tag
Átveszik tulajdonba?
Soós Péter ügyvezető
Vagyonkezelésbe fogják átvenni. Ez még egy távolabbi dolog.
dr. Veres András ügyvéd
Speciális a helyzet, mert a földterület a hatvani önkormányzat tulajdona, a felépítmény, ami
létrejött a Hulladékgazdálkodási Társulás pályázati pénzből építette. Tehát van a földterület, a
felépítmény és van az üzemeltető kft., aki vagyonkezelés keretében működteti ezt a vagyont.
Tehát ezért nagyon összetett a jogállás és a pénzügyi háttér. Nyilván ez a jövőben ismét változni
fog, ha a holding érvényesíteni fogja a jogait. Erre a kérdésre konkrét választ még nem tudunk
adni. Tervezetek már voltak, de a végső állapotot még nem tudjuk ismertetni.
Marján János bizottsági tag
A szállítókkal mi a helyzet?
Soós Péter ügyvezető
Jelen pillanatban gondot nem okoz. Több helyen voltam tárgyaláson, és mindenki hasonló
cipőben jár, mint mi így a közszolgáltatói területen.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
442/2016. (V. 25.) 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, tagi kölcsön apportálásáról, tőkeszerkezet
helyreállításáról, a 2015. évi beszámoló elfogadásáról, székhelyének áthelyezéséről, fióktelepek,
telephelyek létesítése-törléséről, társasági szerződésének a 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 13.000.000,-Ft, azaz Tizenhárommillió 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 tőkéjének
100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli hozzájárulással történő felemelésére az
alábbiak szerint.
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A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátották, így a
törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagokat üzletrészük mellékszolgáltatásra
nem kötelezi.
Tőkeemelés mértéke: 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint.
Tőketartalék mértéke: 27.000.000,-Ft, azaz Huszonhétmillió forint.
Vagyoni hozzájárulás összetétele és értéke: a tőkeemelésben részt vevő tagnak 100.000,-Ft, azaz
Egyszázezer forint összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulást kell teljesítenie, valamint
27.000.000,-Ft, azaz Huszonhétmillió forint köteles a társaság rendelkezésére bocsátani pénzbeli
vagy nem pénzeli vagyoni hozzájárulásként tőketartalék jogcímén.
Vagyoni hozzájárulás teljesítésének az ideje: 2016. július 31. napjáig kell a társaság
bankszámlájára befizetni, illetőleg a tőketartalékot a társaság rendelkezésére bocsátani.
Hatvan Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a tőkeemelésben
egyedüli tagként vesz részt, úgy az Önkormányzat és a Társaság között megkötött tagi
kölcsönszerződések alapján tagi kölcsön jogcímén átadott 30.965.522-Ft összegből a jegyzett
tőkeemelés során tőketartalék jogcímén 27.000.000,-Ft, azaz Huszonhétmillió forint összeget
biztosít.
Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőkeemelés esetén a tagoknak a
tőkeemelés elhatározásától számított tizenöt napon belül elsőbbségi joguk van arra, hogy a
tőkeemelésben részt vegyenek. Ha a tag nem él a megadott határidőn belül elsőbbségi jogával,
helyette további tizenöt napon belül a többi tag gyakorolhatja az elsőbbségi jogot. Ha a tagok
nem éltek elsőbbségi jogukkal, a taggyűlés által kijelölt személyek jogosultak a tőkeemelés során
vagyoni hozzájárulás szolgáltatására. Az elsőbbségi jog gyakorlására a tagok törzsbetéteik
arányában jogosultak.
A társaság taggyűlése akként rendelkezik, hogy a társaság ügyvezetője postai úton a fenti 15
napos határidő szabásával értesítse a tagokat az elsőbbségi joguk gyakorlásának tárgyában.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere
443/2016. (V. 25.) 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, tagi kölcsön apportálásáról, tőkeszerkezet
helyreállításáról, a 2015. évi beszámoló elfogadásáról, székhelyének áthelyezéséről, fióktelepek,
telephelyek létesítése-törléséről, társasági szerződésének a 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, Tarjáni út 3.) tagja a társaság soron
következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy taggyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 3:18 §-a alapján az alábbi intézkedést hozza meg:
A társaság taggyűlése – figyelemmel a Ptk. 3:189. §-ában meghatározottakra – kötelezettséget
vállal arra, hogy a társaság tőke szerkezetét (saját tőke – jegyzett tőke aránya) – figyelembe véve
a 2016. június 30. napjára készítendő éves közbenső mérleg sorait – szükség esetén a jogszabályi
előírásoknak megfelelően helyreállítja.
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő
taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági
jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere
444/2016. (V. 25.) 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, tagi kölcsön apportálásáról, tőkeszerkezet
helyreállításáról, a 2015. évi beszámoló elfogadásáról, székhelyének áthelyezéséről, fióktelepek,
telephelyek létesítése-törléséről, társasági szerződésének a 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, Tarjáni út 3.) tagja a társaság soron
következő taggyűlésén igennel szavaz arra, a társaság 2015. évi beszámolójának és
közhasznúsági mellékletének elfogadásával kapcsolatban 3.185.357 eFt egyező eszközforrásoldali mérlegfőösszeggel, -54.732 e Ft összegű eredménnyel.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő
taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági
jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere
445/2016. (V. 25.) 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, tagi kölcsön apportálásáról, tőkeszerkezet
helyreállításáról, a 2015. évi beszámoló elfogadásáról, székhelyének áthelyezéséről, fióktelepek,
telephelyek létesítése-törléséről, társasági szerződésének a 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, Tarjáni út 3.) 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 jelen határozat mellékletét képező társasági szerződést módosító
okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege szerint.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a társasági szerződés módosításának
következtében szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok
aláírására.
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá Hatvan város polgármesterét, hogy a soron
következő taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a
tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
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Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere

4. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet működésével kapcsolatos döntésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Miért zárták ki Szabó Zsuzsannát?
dr. Veres András ügyvéd
Tavaly pénzügyi vizsgálat indult a Szövetkezetnél. Szabó Zsuzsanna pénzkezelési feladatot
ellátó munkavállaló volt és nem tudott elszámolni a rábízott pénzzel. Nem volt más megoldás,
mint a munkaviszonyának azonnal hatállyal való megszűntetése és a vizsgálat megindítása. A
Szövetkezet alapszabályának rendelkezése szerint, aki a szövetkezet érdekét sértő tevékenységet
folytat, nem tartható fenn a tagsági viszonya. Erre tekintettel történt az ő kizárása. A kizárt taggal
el kell számolni és ennek megfelelően szükséges a cégbíróságon a jegyzett tőke csökkentésének
bejelentése.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
446/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szociális
Szövetkezet működésével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza
Szinyei András alpolgármestert, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén
igennel szavazzon Gyuricza Zoltán István 3000 Hatvan, Munka utca 18. szám alatti lakos
felügyelőbizottsági tagi tisztségéről való lemondásának tudomásulvétele tárgyában.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza
Szinyei András alpolgármestert, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén
igennel szavazzon Lisztik Lászlóné 3000 Hatvan, Zrínyi utca 48. szám alatti lakos 5 éves
határozott időtartamra szóló felügyelőbizottsági tagnak történő megválasztása tárgyában,
akként hogy megbízatását ingyenesen látja el.
3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza
Szinyei András alpolgármestert, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén
igennel szavazzon Szabó Zsuzsanna kizárt taggal történő elszámolás tárgyában.
4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza
Szinyei András alpolgármestert, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén
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igennel szavazzon a szövetkezet alapszabályát módosító egységes szerkezetbe foglalt
okirat elfogadásának a tárgyában.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere

5. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi számviteli beszámolójáról és
közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni eredményének felhasználásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 3
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
447/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi
számviteli beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni eredményének
felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738,
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő
taggyűlésén igennel szavaz a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a HatvanTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság 2015. évre szóló egyszerűsített éves beszámolójának és kiegészítő mellékletének
jóváhagyásáról.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen
Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen
képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
Határidő: 2016. május 27.
Felelős: Hatvan város polgármestere
448/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi
számviteli beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni eredményének
felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738,
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő
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taggyűlésén igennel szavaz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében
a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság 2015. évre szóló közhasznúsági mellékletének jóváhagyásáról.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen
Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen
képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
Határidő: 2016. május 27.
Felelős: Hatvan város polgármestere
449/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi
számviteli beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni eredményének
felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738,
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő
taggyűlésén igennel szavaz a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság -3.557 eFt mérleg szerinti eredményének
elfogadásáról.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen
Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen
képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
Határidő: 2016. május 27.
Felelős: Hatvan város polgármestere

6. napirendi pont
Előterjesztés az ivóvíz közmű vagyon bérleti díj ellenében történő működtetéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Marján János bizottsági tag
Tavaly mennyi volt ez az összeg?
Bánkutiné Katona Mária irodavezető
Hasonló.
Marján János bizottsági tag
Azt mondják, hogy ennyit kell fizetni egy összegben a városnak és kész?
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, tartózkodás és nem szavazat
nélkül a következő határozatot hozta:
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450/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az ivóvíz közmű vagyon
bérleti díj ellenében történő működtetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Heves Megyei
Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2., cégjegyzék száma: 10-10-020086; képviseli: dr. Bánhidy
Péter vezérigazgató) és Hatvan Város Önkormányzata között 2015. október 19. napján létrejött
az ivóvíz közmű vagyon éves bérleti díj fizetéséről szóló jelen határozat mellékletét képező
megállapodást.
Határidő: 2016. május 26.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Műszaki Iroda útján

7. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény részére gépjármű beszerzéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatokat hozta:
451/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató
Intézmény részére gépjármű beszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 276/2016. (IV. 21.) sz. határozatát hatályon
kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
452/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató
Intézmény részére gépjármű beszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Hatvan város polgármesterét, hogy
az önkormányzat nevében a Hatvani Szolgáltató Intézmény feladatellátásához szükséges
gépjárművet legfeljebb 1.300.000,- Ft értéken vásárolja meg, továbbá felhatalmazza hogy
adásvételi szerződést aláírja, a szükséges jognyiltakozatok megtegye.
A szükséges pénzügyi forrás gépjármű megvásárlására a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről
szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a járműpark megvásárlása költséghelyen
952.000,- Ft összegben, valamint 348.000,- Ft összegben az általános tartalék terhére
rendelkezésre áll.
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Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

8. napirendi pont
Előterjesztés a „Hatvan Városért”
elfogadásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Közalapítvány

2015.

évi

beszámolójának

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, tartózkodás és nem szavazat
nélkül a következő határozatot hozta:
453/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvan Városért”
Közalapítvány 2015. évi beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2015. évi
beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: „Hatvan Városért” Közalapítvány kuratóriumi elnöke

9. napirendi pont
Előterjesztés
díjmentes
közterület-használat
Rendőrkapitányság részére
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

megállapítására

a

Hatvani

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatának mindkét lehetőségét szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül az A lehetőséget megszavazta, és a következő határozatot hozta:
454/2016. (V. 25.) 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 hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvani
Rendőrkapitányság „Baleset megelőzési nap” rendezése céljából, díjfizetési kötelezettség alóli
mentesítéssel használja, a Népkertet 2016. június 3. napján.
Határidő: 2016. június 2. (a határozat közlésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 nem szavazattal, tartózkodás és igen
szavazat nélkül a B lehetőséget egyhangúlag elvetette.
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10. napirendi pont
Előterjesztés postai előreszállítási láda elhelyezésére vonatkozó engedély kiadásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Marján János bizottsági tag
A 10. és 17. napirend ugyanaz?
dr. Kovács Éva aljegyző
Ugyanaz a témája, de nem azonos az előterjesztés.
Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető
Arról van szó, hogy a posta törvény előírja, hogy ezek az előszállító ládák,- illetve ide tartoznak
a levélszekrények is-, ezeknek ingyenes közterület használatot kell adni. Erről nem dönthet a
bizottság, ez a törvény által előírt kötelezettség. Viszont a közterületről szóló rendeletünkben
benne van, hogy a bizottság adhat ki maximum 25 évre ilyen engedélyt. Tehát az előterjesztés
arról szól, hogy 25 évre díjmentesen odaadjuk ezt a közterületet ennek az előszállító ládának az
elhelyezésére.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
455/2016. (V. 25.) 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 hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Posta Zrt. a
hatvani 1185 hrsz. alatti, természetben 3000 Hatvan, Doktay Gy. utca 94. szám előtti
közterületen postai előreszállítási ládát helyezzen ki 25 év időtartamra.
Határidő: 2016. június 15. (engedély kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

11. napirendi pont
Előterjesztés szolgálati kutya közfeladat ellátása céljából történő átadásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, tartózkodás és nem szavazat
nélkül a következő határozatot hozta:
456/2016. (V. 25.) 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 hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvan Város
Önkormányzata tulajdonát képező, U-Küllő avatási nevű, német juhászkutya fajtájú,
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968000010243732 egyedi azonosítóval ellátott, 200.000,- Ft értékű szolgálati kutya a Heves
Megyei Rendős-főkapitányság részére ingyenesen, végleges jelleggel, kizárólag közfeladat
ellátása céljából használatra átadásra kerüljön.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a Hatósági Iroda útján

12. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 2605/4. hrsz-ú ingatlan 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 4 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
457/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 2605/4. hrsz-ú
ingatlan megosztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a hatvani 2605/4.
hrsz-ú, 1 ha 1157 m2 nagyságú, kivett középiskola megjelölésű, természetben 3000 Hatvan,
Bajcsy-Zs.u 6. szám alatti ingatlan megosztásra kerüljön olyan módon, hogy a megosztást
követően abból kialakuljon
- a hatvani 2605/6. hrsz-ú, 1.000 m2 nagyságú, beépítetlen terület megjelölésű ingatlan,
valamint
- a hatvani 2605/5. hrsz-ú, 1 ha 157 m2 nagyságú, kivett középiskola megjelölésű ingatlan a
határozat mellékletét képező változási vázrajz szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási eljárás megindítására, a
kapcsolódó okiratok aláírására.
Határidő: 2016. május 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

13. napirendi pont
Előterjesztés a 10102/5 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő
megállapodásról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
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458/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 10102/5 hrsz.-ú
ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő megállapodásáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,
hogy megállapodást kössön a hatvani 10102/5 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonását
kérelmező tulajdonosával Hatvan Város Önkormányzata nevében a magánerő bevonásával
megvalósuló, útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.)
önkormányzati rendeletnek a külterületi ingatlanok belterületbe vonása esetén irányadó
szabályairól szóló 4. §-ában foglaltak szerint, melyben a belterületbe vonást kérő ingatlan
tulajdonosa saját költségén vállalja a földrészlet ellátását biztosító, a hatályos szabályozási
tervben kijelölt vagy hatósági határozatban előírt közút kiépítését, a közműhálózat-fejlesztését,
valamint a környezetvédelmi és egyéb szükséges beruházások létesítését.
Határidő:
Felelős:

2016. június 30. (megállapodás megkötésére)
Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

14. napirendi pont
Előterjesztés egyes képviselő-testületi határozatok módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatokat hozta:
459/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta egyes képviselő-testületi
határozatok módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 347/2016. (IV. 28.) számú
határozatát olyan módon, hogy a „Balogh Ádám utca” szövegrész helyébe a „Baross Gábor utca”
szövegrész lép.
Határidő: 2016. május 31. (a módosítás átvezetésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
460/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta egyes képviselő-testületi
határozatok módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 348/2016. (IV. 28.) számú
határozatát olyan módon, hogy a „szobaajtóra” szövegrész helyébe a „szobaablakra” szövegrész
lép.
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Határidő: 2016. május 31. (a módosítás átvezetésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

15. napirendi pont
Előterjesztés a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2015. évi ellátásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Marján János bizottsági tag
Észrevétel a tegnapi naphoz. Ha egy kicsit nagyobb eső van, az OTP mindig beázik. Ez abból
adódik, hogy a csapadékvíz elvezetés itt a belvárosban rosszul van megoldva. Már sokszor
elmondtam, hogy meg kellene csinálni az utcákon lefelé menő csöveket, hogy le tudják vinni a
szivattyúkhoz a vizet. Ez így hosszútávon nem megoldható. Szóltam már ez ügyben többször is,
de nem történik semmi.
Papp István bizottsági elnök
Lestyán Balázs alpolgármester úr felé kell jelezni.
Marján János bizottsági tag
Neki is el fogom mondani, de szerettem volna a bizottság előtt is, mert meg kell oldanunk a
belváros csapadékvíz elvezetését.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
461/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a felszíni csapadékvíz
elvezetési feladatok 2015. évi ellátásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felszíni csapadékvíz elvezetési feladat 2015.
évi ellátásáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.

16. napirendi pont
Előterjesztés a Városi Strandfürdő működési rendjének módosításáról
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Ha holnap itt lesz az ügyvezető úr, szeretném tőle megkérdezni, hogy miért lesz ilyen áremelés.
Összehasonlítva az előzőekkel ezt látom. Így ennél a napirendi pontnál tartózkodni fogok.
Köszönöm.
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.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
462/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Városi Strandfürdő
működési rendjének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Hatvani
Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Temető u. 14/A.) csatlakozzon a Hungary Card
programhoz. A képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy a Hungary Card
programhoz való csatlakozás érdekében szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján.
463/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Városi Strandfürdő
működési rendjének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező
a Hatvan Városi Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki út 1.) működési rendjének 2016. június 11-től
érvényes bérlet és jegyárakra vonatkozó mellékletét.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján.

17. napirendi pont
Előterjesztés postai előreszállítási láda elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
464/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta postai előreszállítási láda
elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a Magyar
Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) részére, hogy a 3000 Hatvan, Doktay
Gyula u. 94. számú ingatlan előtt, a címhelynél lévő beton alapzatú villanyoszloptól kb. 1
méterre, az oszlop vonalában, a hatvani 1185 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen a
kézbesítési tevékenység ellátását támogatandó egy darab előreszállítási ládát helyezzen el 2016.
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június 1-jétől határozatlan időtartamra, azzal, hogy az előreszállítási láda leszerelésekor a
területen az eredeti állapotot vissza kell állítani.
2.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzat és a
Magyar Posta Zrt. között 2008-ban tároló ládák elhelyezésére vonatkozó megállapodást olyan
módon, hogy a megállapodás 1. számú melléklete kiegészül a következő címhellyel: Doktay
Gyula u. 94.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás módosításának
aláírására.
Határidő: 2016. május 31. (kérelmező értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

18. napirendi pont
Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú
ingatlanon lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról a Polgárőrség
Hatvan Közhasznú Szervezet részére
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
465/2016. (V. 25.) 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 önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező hatvani 5247 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Hatvany Irén utca 6/A. szám
alatti, művelés alól kivett, irodaház és udvar megnevezésű, 369 m2 alapterületű ingatlanon
található irodaépület - jelent határozat mellékletét képező okirattervezet szerint megjelölt – 15,3
m2 alapterületű helyiségének, valamint a hozzá tartozó, másokkal közös használatú, előtér,
közlekedő, mosdó funkciójú helyiségeknek a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére 2016. június 1-jétől 2017. május 31-ig terjedő
határozott időtartamra havi 3.750,- Ft (ÁFA mentes) bérleti díj fejében, közérdekből, közérdekű
tevékenység végzésére bérbe adja az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 47. §-ában rögzített
feltételekkel.
Határidő: 2016. május 31. (a szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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19. napirendi pont
Beszámoló az útkarbantartás feladatterv 2015. évi végrehajtásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Sok új út épült a városban, Újhatvanban és a belvárosban is. Reméljük ezt folytatjuk jövőre saját
erőből, hogy rendben legyen minden út, amit az 1-es és 2-es csatornázás elvitt. A kivitelezők
eltűntek, az utakat nekünk kell helyrehozni.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
466/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta beszámoló az útkarbantartás
feladatterv 2015. évi végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az útkarbantartási feladatterv 2015. évi
végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: 2016. május 26.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

20. napirendi pont
Beszámoló a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Kft. 2015. évi tevékenységéről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
467/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a beszámoló a Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi
tevékenységéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. által készített 2015. évi
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolót.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

274

21. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan, Grassalkovich út 3-5. szám alatti társasház tető szigetelésének
támogatásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag
Ez milyen fajta támogatás? Tulajdonunk van a társasházban és részarányosan fogjuk állni a
költségeket. Tehát ez nem támogatás.
Schósz Gabriella irodavezető
A társasház nem kért pénzügyi támogatást, megvan a fedezete a felújításra. Csak hozzájárulást
kér az önkormányzattól. Tehát nem pénzügyi támogatásról van szó.
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag
Kétértelmű ez a szó. Köszönöm.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
468/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan, Grassalkovich út 35. szám alatti társasház tető szigetelésének támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich út 3-5. szám alatti
társasház tető szigetelése tárgyában utólagos tulajdonosi hozzájárulását adja a tető szigetelési
munkáinak elvégzéséhez a társasház által beszerzett árajánlat alapján. A felújítás külön pénzügyi
forrást nem igényel.
Határidő: 2016. május 31. (társasház értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

22. napirendi pont
Tájékoztató a Zagyva folyó töltésen elkészült kerékpárút – (Hatvan-Boldog közötti
szakaszának) igazságügyi szakértői vizsgálatáról és megállapításairól
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Marján János bizottsági tag
Ez csak egy tájékoztató? Semmi konkrét lépésről nincs szó.
dr. Kovács Éva aljegyző
Tisztelt Bizottság! Ez csak egy tájékoztató egyenlőre a szakértői vizsgálatról, de a kivitelezővel
már történtek tárgyalások, aki együtt kíván működni és a hibákat teljes mértékben kijavítja.
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Schósz Gabriella irodavezető
A kivitelezőnek már jeleztük a garanciális problémát. Ezért is kellett elkészíttetnünk a szakértői
véleményt, mert a kivitelező első körben nem értett egyet azzal, hogy garanciális hibáról van szó.
Ígéretük szerint a javítási munkákat hamarosan meg fogják kezdeni. A Vízügyi Igazgatósággal
kell a töltésen végzett munkák miatt egyeztetni a pontos kezdési időpont miatt.
Marján János bizottsági tag
Elolvastam a tájékoztatót és látom, hogy kettő lehetőség van. Az egyik az, hogy első osztályú
minőségben hozza helyre a hibákat, a másik az hogy nem úgy hozza helyre. A kérdés csak az,
hogy melyiket választjuk, melyikben egyezett meg az önkormányzat.
Papp István bizottsági elnök
Nyilván a legjobbat választjuk. Valószínű, hogy ahol problémásabb, ott alábetonoznak teljesen.
Azon a részen kinyomta a sás az aszfaltot.
Schósz Gabriella irodavezető
A kivitelező elkészítette a terveket is a javítási módokra, tehát azokat már átadta az
önkormányzat részére. Olyan terveket készített, hogy milyen módon javítja ki az egyes
szakaszokat.
Marján János bizottsági tag
A garancia megtoldódik ugye?
Schósz Gabriella irodavezető
A garancia onnantól kezdve, amikor az önkormányzat bejelentette a garanciális igényt, tolódik.
Papp István bizottsági elnök
Az ellenzék úgy festette fel ezt a helyzetet, hogy mi nem törődünk ezzel az úttal. Mi nem fizettük
ki a pénzt, mint annak idején az 1-es és 2-es csatornára kifizették a 2010 előttiek a jótállási
pénzeket, és a cégek szépen eltűntek. Azért néznek ki így a belvárosi utak. Mi jó gazdái vagyunk
a városnak. Azt az utat amire garancia van, addig nem fizetjük ki, visszatartott összegek vannak
a garanciára, amíg ki nem javítják. Persze akkor sem a teljes összeget kapják meg, mert a
garancia él tovább.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság a tájékoztatót
határozat hozatal nélkül tudomásul vette.

23. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának, a 2015. évi közbeszerzésekről
szóló éves statisztikai összegezésnek, a vagyonkezelői szerződés módosításának,
valamint az Önkormányzati Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 4
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
469/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának, a 2015. évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegezésnek, a
vagyonkezelői szerződés módosításának, valamint az Önkormányzati Társulási Megállapodás
módosításának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat
mellékletét képező, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás Közbeszerzési
és Beszerzési Szabályzatának elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően
gyakorolja.
Határidő: 2016. május 26.
Felelős: Hatvan város polgármestere
470/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának, a 2015. évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegezésnek, a
vagyonkezelői szerződés módosításának, valamint az Önkormányzati Társulási Megállapodás
módosításának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat
mellékletét képező, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése
Társulás 2015. évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegezését.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a
2015. évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegezés elfogadása tárgyában szavazati
jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.
Határidő: 2016. május 26.
Felelős: Hatvan város polgármestere
471/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának, a 2015. évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegezésnek, a
vagyonkezelői szerződés módosításának, valamint az Önkormányzati Társulási Megállapodás
módosításának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat
mellékletét, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás
és a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.
között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítását.
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a
vagyonkezelői szerződés módosításának elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak
megfelelően gyakorolja.
Határidő: 2016. május 26.
Felelős: Hatvan város polgármestere
472/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának, a 2015. évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegezésnek, a
vagyonkezelői szerződés módosításának, valamint az Önkormányzati Társulási Megállapodás
módosításának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat
mellékletét képező, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése
Társulás Társulási Megállapodás módosításának változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a
Társulási Megállapodás módosításának elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak
megfelelően gyakorolja.
Határidő: 2016. május 26.
Felelős: Hatvan város polgármestere

24. napirendi pont
Előterjesztés a Helyi Akciócsoporthoz (HACS) való csatlakozásról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
473/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Helyi Akciócsoporthoz
(HACS) való csatlakozásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,
hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében
elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítása érdekében létrejövő
helyi akciócsoporthoz Hatvan Város Önkormányzata csatlakozzon, valamint, hogy a
regisztrációs eljáráshoz és sikeres regisztráció esetén a támogatási kérelem benyújtásához
szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat aláírja.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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25. napirendi pont
Előterjesztés a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó döntésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
474/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás” „C” alcél című pályázati
felhívásra. A pályázat becsült összköltsége bruttó 15.072.230.-Ft. Igényelt támogatás összeg
bruttó 7.536.115.- Ft. A pályázat benyújtásához bruttó 7.536.115.-Ft pályázati önerő szükséges.
A pályázati önrész Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között az önkormányzati képviselők járdafelújítási keretei
terhére rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2016. június 2. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
475/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása” című pályázat 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. Schósz Gabriella irodavezető;
3. Tóth Ivett osztályvezető;
4. Misi Balázs útügyi ügyintéző;
5. Rácz Gabriella pályázati ügyintéző
Határidő: azonnal (munkacsoport megalakulására)
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Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

26. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves
statisztikai összegezésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
476/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város
Önkormányzata 2015. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezésről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi közbeszerzésekről szóló
statisztikai összegezést a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2016. május 31. (éves statisztikai összegezés közzétételére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

27. napirendi pont
Előterjesztés a "Gáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
477/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a "Gáz energia beszerzése"
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gáz energia beszerzése” elnevezésű
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 37.000.000.-Ft.
A szükséges fedezet összege Hatvan város 2016. évi és 2017. évi költségvetésébe betervezésre
kerül.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gáz energia beszerzése”elnevezésű,
nettó 37.000.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló
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bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési
szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Hargitai János, energetikus;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.
Határidő: 2016. június 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

28. napirendi pont
Előterjesztés a „Könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” témájú
pályázatról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Mikorra derülhet ki, hogy nyer-e a pályázat? Ha esetleg nem nyer, akkor mikor kezdődik a
felújítás és mikorra lehet a visszaköltözésről szó?
Tóth Ivett osztályvezető
Tisztelt Bizottság! Képviselőasszony a „Zöld város” keretében benyújtott pályázatra gondol,
nem pedig erre a könyvtárak szakmai eszközfejlesztésére. A „Zöld város” pályázat április 18-án
került benyújtásra. A formai értékelése hiánytalan és hibátlan. Jelenleg a Nemzetgazdasági
Minisztériumban szakmai értékelés alatt áll a projekt. Az eljárásrend szerint az utolsó benyújtási
naptól, ami május 14-e volt, attól számított 3 hónapon belül szükséges eredményt hoznia a
Nemzetgazdasági Minisztérium projektirányító hatóságának. Tehát legkorábban várhatóan
augusztusban lesz eredmény.
Palik Józsefné bizottsági tag
Onnantól kezdve mikorra várható a visszaköltözés?
Tóth Ivett osztályvezető
Ha a projektből valósul meg a könyvtár felújítása, akkor az egész projektre mintegy 2 és fél év
áll rendelkezésre. Tehát ha megkezdődnek a közbeszerzési és kivitelezési munkák, az 2017
tavasza.
Palik Józsefné bizottsági tag
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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
478/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Könyvtárak szakmai
eszközfejlesztése, korszerűsítése” témájú pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az Ady Endre Könyvtárnak
(székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) a „Kistelepülések könyvtárainak szakmai
eszközfejlesztése, korszerűsítése” tárgyú felhívásra benyújtandó pályázatát és az ehhez
szükséges 10 % önerőt bruttó 350.000,- Ft összegben biztosítja. Az önerő a Hatvan város 2016.
évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 2/d mellékletében lévő
„Közművelődési intézmények pályázati önrész” költséghelyen rendelkezésre áll. A képviselőtestület nyilatkozza, hogy az Ady Endre Könyvtár 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. szám alatti
épületét fel kívánja újítani a 2016. év folyamán, melyre az önkormányzat 2016. évi
költségvetésébe 100.000.000,- Ft került betervezésre. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2016. május 27. (pályázat benyújtása)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

29. napirendi pont
Előterjesztés a „Sportból a legtöbbet” című pályázathoz kapcsolódó hozzájárulásokról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
479/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Sportból a legtöbbet” című
pályázathoz kapcsolódó hozzájárulásokról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Tízpróba Magyarország Kft.
„Sportból a legtöbbet” című pályázati felhívására a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola
(3000 Hatvan, Kossuth tér 1.), az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan,
Rákóczi út 4.), a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (3000 Hatvan, Ratkó u. 10.), a Hatvani
Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 8.) és a Hatvani 5. Számú
Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út 13.) benyújtandó pályázatát. A képviselő-testület
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázatokhoz szükséges adatlapok aláírására.
Határidő: 2016. június 4. (pályázati adatlapok aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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30. napirendi pont
Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
480/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Közétkeztetési
szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Közétkeztetési szolgáltatáshoz
kapcsolódó feladatok ellátása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend
szerinti, meghívásos eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 1.600.000.000.-Ft.
A pénzügyi fedezetnek a 2016. évre szükséges összege Hatvan város 2016. évi költségvetésében
szerepel, a további évek során szükséges fedezet összege a következő évek költségvetésébe
betervezésre kerül.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz
kapcsolódó feladatok ellátása” elnevezésű, nettó 1.600.000.000.-Ft becsült értékű, nemzeti
eljárásrend szerinti, meghívásos eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú
képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
4.) Smidné Vereb Julianna, Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője;
5.) dr. Barkóczi Péter, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó.
Határidő: 2016. június 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

31. napirendi pont
Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási
feladattervvel kapcsolatos döntésről
(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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
481/2016. (V. 25.) 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 működtetésű Hatvani Szent
István Általános Iskola (Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) fizika termének átalakításával a
Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 5.646.420,- 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 a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

32. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan, Móricz Zsigmond utcában keletkezett nyomvonal süllyedések
feltárásáról és javításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
482/2016. (V. 25.) 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, Móricz Zs. u. 15. sz. előtti
kapubejáró előtti nyomvonal süllyedésének feltárásával, javításával, a Hatvan, Móricz Zs. u. 11.
sz. előtt, az út melletti padkában lévő nyomvonal süllyedésének feltárásával, javításával,
valamint a Hatvan, Móricz Zs. u. 3. sz. előtt, az út melletti padkában lévő nyomvonal
süllyedésének feltárásával, javításával a Mézsorás Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan,
Kertész u. 64.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, összesen
bruttó 345.000,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.11.)
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a város- és községgazdálkodás
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2016. május 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján.
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33. napirendi pont
Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
483/2016. (V. 25.) 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 MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely:
3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg az Ifjúság útja 7. számú ingatlan előtt a víznyelő és a
csatornafedél szintbeemelés munkálataival, a Hunyadi tér 7/a számú ingatlan előtt a víznyelő
szintbeemelés munkálataival, az Ifjúság útja 19. számú ingatlan előtt a csatornafedél javítási
munkálataival, a Kastélykert utca 2. számú ingatlan előtt a víznyelő szintbeemelés
munkálataival, a Hegyalja úton a Babits Mihály utca végén lévő iszapfogó rács szegélyének a
javítási munkálataival, a Kertész utca 117. számú ingatlan előtt a víznyelő javítási munkálataival,
a Mártírok útja 2. számú ingatlan előtt a csatornafedél javítási munkálataival, a Rákóczi út 119.
számú ingatlan előtt a víznyelő szegélyének a javítási munkálataival és a József Attila utcában
található rácsos folyókák felső rácsainak csavaros rögzítési munkálataival bruttó 406.800,- 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: 2016. június 22. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján.
484/2016. (V. 25.) 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 József Attila utca 10. számú ingatlan
kapubejárójában kialakított csapadékvíz elvezetés cseréje munkálataival a Koroknai Építőipariés Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 38.100,- 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: 2016. június 22. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján.
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34. napirendi pont
Előterjesztés a 2015-ös ortofotó megrendeléséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
485/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 2015.
évi ortofotó beszerzésével a Földmérési és Távérzékelési Intézetet (székhely: 1149 Budapest,
Bosnyák tér 5.) bízza meg, mint az állami alapadatok kizárólagos forgalmazóját, bruttó 281.782,Ft összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (02.11) önkormányzati
rendeletben az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „város- és
községgazdálkodás” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2016. június 30. (szerződés megkötésére)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

35. napirendi pont
Előterjesztés földút karbantartási munkáiról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
486/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Sóderos utca karbantartási
munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza
meg bruttó 1.206.500,-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 „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
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Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

36. napirendi pont
Előterjesztés Klapka utcai forgalomtechnikai küszöbök telepítéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Nem száguldoznak legalább arra az autók, mert volt ahol nekimentek a kerítésnek is. Mindenki
aláírta, mindenki egyetért vele. Inkább elviselik, hogy egy kicsit pattognak a kerekek, de
legalább nem mennek majd gyorsan.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
487/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Klapka utca 2-9. számú, 1520. számú és a 46. számú ingatlanok előtti útszakaszokra forgalomcsillapító küszöbök és a
szükséges KRESZ táblák telepítésével a CSP TRADE Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege
utca 3418 hrsz.) bízza meg bruttó 396.441,-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 „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

37. napirendi pont
Előterjesztés az Északi elkerülő út egy szakaszára vonatkozó szakértői vélemény
beszerzéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Marján János bizottsági tag
Amikor elolvastam az előterjesztést lehet, hogy rosszul láttam: 500 kamion/nap? Oda külön utat
kellene építeni.
Papp István bizottsági elnök
Meg egy körforgalmat a Turai útra.
Marján János bizottsági tag
Meg egy leállósávot. Sorolhatnánk még.
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Papp István bizottsági elnök
Kezdődik az ipari park építése a másik oldalon előbb-utóbb. Másként lesz sok minden ott, de a
körforgalmat meg kell csinálni.
Marján János bizottsági tag
Jól értem, hogy pályázunk?
Papp István bizottsági elnök
Legyen először egy szakértői vélemény.
Marján János bizottsági tag
De valamihez csak kell a szakértői vélemény.
Tóth Ivett osztályvezető
Tisztelt Bizottság! Információim szerint többféle pályázati lehetőség van különböző alanyok
részére, mind a gazdasági társaságok, mind az önkormányzat számára. Az önkormányzat is
szeretne az ipari területen a Leoni és az északi elkerülő közötti útépítésre pályázni, amelyre
lehetőség nyílik szeptembertől. Azonban ennél az útszakasznál, tekintettel arra, hogy ez is
pályázati forrásból épült meg, a kapcsolódó fejlesztések miatt – függetlenül attól, hogy
önkormányzati lesz vagy gazdasági társaság végzi – szükséges megvizsgálni, hogy az út el fogjae bírni azt a becsült forgalomnövekedést, ami a fejlesztéssel járni fog.. Ezért kell az
önkormányzatnak felmérni, hogy egyáltalán miben tud segítséget nyújtani, hogyan lehet
összekötni ezeket a fejlesztéseket. Ezért szükséges a szakértői vélemény elkészítése.
Marján János bizottsági tag
Másfél-két évvel ezelőtt arról volt szó, hogy az M3-on a benzinkút után lesz egy lehajtó az ipari
park létesítéséhez. Ez a koncepció meghalt, és ezért kérdezem, hogy most viszont a Robert
Bosch út fogja elvinni ezt a forgalmat? Ide lesz letelepítve és nem lesz új lehajtó?
dr. Kovács Éva aljegyző
Tudomásom szerint még nincs kimondva, hogy milyen megoldás lesz. Ez most az úgynevezett
nulladik lépés, hogy bebizonyosodjon az, hogy ez az út nem alkalmas arra, hogy ilyen
teherforgalmat lebonyolítson, de ezt csak egy szakértő mondhatja ki.
Marján János bizottsági tag
Szimpatikus nekem amiről szó volt. Nagyon nagy terület lesz az az ipari park, aminek a terveit
most legutóbb láttam, hogy el fog ott készülni.
dr. Kovács Éva aljegyző
Többféle megoldási javaslaton gondolkodnak.
Palik Józsefné bizottsági tag
Akkor szakértőnek kell kimondani, hogy erre nem alkalmas ez az út és abban kell gondolkodni,
hogy egy új koncepciót kell felépíteni. Illetve gondolom erre nem az önkormányzatnak lesz
pénze, hanem pályázni kell, mert pályázati pénz nélkül ekkora beruházást biztosan nem tud
megoldani egy város.
dr. Kovács Éva aljegyző
Lehet, hogy a szakértő azt fogja mondani, hogy alkalmas. Ezt előre nem tudhatjuk.
Palik Józsefné bizottsági tag
Tehát valamit ki kell mondania a szakértőnek, hogy tovább lehessen lépni. Ez a lényeg.
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Papp István bizottsági elnök
A Magyar Közút is biztosan fog kihelyezni egy szakértőt. Nem ennyire egyszerű, de
természetesen nekünk is meg kell lépni ezt.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
488/2016. (V. 25.) 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 Északi elkerülő út Bercsényi út - Turai út
közötti szakaszára vonatkozó szakértői vélemény összeállításával Szabó Zoltán Lehelné egyéni
vállalkozót (székhely: 1173 Budapest, XVII. kerület Hóbagoly utca 8.) bízza meg 200.000,- Ft
összegben (alanyi ÁFA - mentes), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlat tevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati
rendeletben a 2/a mellékletben a városüzemeltetési kiadások között, a szakértői vélemények
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

38. napirendi pont
Előterjesztés intézménynév tábla legyártásáról és falazaton történő rögzítéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Marján János bizottsági tag
Van már ilyen valahol felszerelve vagy ez az első?
Palik Józsefné bizottsági tag
Nincs. Itt van az előterjesztésben, hogy minta.
Marján János bizottsági tag
Nem kellene megrendelni az összes többit is?
Palik Józsefné bizottsági tag
Először nézzük meg a mintát, hogy milyen lesz.
Marján János bizottsági tag
Megrendelünk valamit, kifizetjük. És ha nem lesz jó, rendelünk egy másikat? Nekem logikátlan,
én biztosan nem így csinálnám.
Palik Józsefné bizottsági tag
Biztosan aki ezt megnézte, az úgy gondolta, hogy ez így jól fog működni és behozta a bizottság
elé. Lehet, hogy igazad van, ha most itt többféle variációt terített volna ki, akkor azt mondja a
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bizottság, hogy ez mellett döntünk, viszont abban is igazad van, hogy most kifizetünk egyet és
ha nem tetszik, akkor másikat fogunk rendelni és 182 ezer forintnak mondtunk búcsút.
Tóth Ivett osztályvezető
Információim szerint a kolléganő a főépítész úrral egyeztetve, illetve vezetésével a
településképnek és a rendeleteknek megfelelő táblát gyártattak, tehát egy mintát, amit a hivatalon
belül jóváhagytak és ezt az egyet rendelik meg. Tehát a hivatal számára a szabályoknak, az
előírásoknak megfelel küllemben is. Nyilván ez volt a logikája, hogy először egy kerül
kihelyezésre, de az a cél, hogy egységes legyen a hatvani közintézmények megjelenése.
Palik Józsefné bizottsági tag
Akkor célszerű lett volna a bizottsági anyaghoz egy fotó erejéig mellékelni, hogy mi is lássuk.
Azt gondolom, ha nekünk kell meghozni a döntést róla, jó lenne látni is. A jövőben ezt nagyon
megköszönnénk.
Marján János bizottsági tag
Vagy a főépítész úr kellett volna.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
489/2016. (V. 25.) 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 1 db 3D gravírozott, üveg intézménynév tábla
legyártásával és a Hatvan Városi Strandfürdő falazatán történő rögzítésével az ARTEUMTENDER Kft.-t (székhely: 3012 Nagykökényes, Klapka György u. 17.) bízza meg bruttó
181.610,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati
rendeletben a 2/a mellékletben a város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

39. 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
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490/2016. (V. 25.) 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 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 1.500.000,-Ft keretösszeg
erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a 2016. évi városüzemeltetési feladatai között az állategészségügyi
feladatok költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2016. június 15. (szerződéskötésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

40. napirendi pont
Előterjesztés a Nógrádi-(Herédi-Bér) patak egy részének a mederlapozási munkáihoz
szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
491/2016. (V. 25.) 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 Nógrádi-(Herédi-Bér) patak egy részének a
burkolás kivitelezési munkáihoz szükséges műszaki ellenőrzéssel az ABATERV Kft.-t
(székhely: 3261 Abasár, Radnóti út 4.) bízza meg bruttó 254.000,- 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: 2016. június 20. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján.
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41. napirendi pont
Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy
részének 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

492/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Klapka utca és a Báthori
István utca kereszteződésében összesen 16,4 m2 felületű betonjárda szakaszok kivitelezési
munkáinak az elvégzésével az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.)
bízza meg bruttó 98.400,-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 Szinyei András önkormányzati képviselő
járdafelújítási kerete terhére rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

42. napirendi pont
Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői
kerete egy részének felhasználásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
493/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Szabadság út 23. előtti
közterületen a térkőburkolat kivitelezési munkáival a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000
Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg bruttó 215.000,-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 Lestyán Balázs önkormányzati képviselő
képviselői kerete terhére 215.000,-Ft erejéig rendelkezésre áll.
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Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
494/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Horváth Mihály út, a
Nádasdy Tamás utca, a Szabadság út rossz állapotú aszfaltos járdaszakaszok javítási munkáival a
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó
1.729.835,-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 Lestyán Balázs önkormányzati képviselő
járdafelújítási kerete terhére rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

43. napirendi pont
Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete egy
részének 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
495/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a 981/2015. (X. 28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

44. napirendi pont
Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének
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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
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496/2016. (V. 25.) 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 3 db tájékoztató tábla legyártásával,
szállításával és kihelyezésével a CSP TRADE Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege u. 3418
hrsz.) bízza meg bruttó 61.837,- 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 Településfejlesztési Osztály
útján

45. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 4
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
497/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani
3978/36 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Pázsit u. 1-3-5. számú
ingatlan előtt 3 db nyárfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 2 db díszcseresznye és 1 db
hárs beültetésével kerüljön pótlásra az ingatlan előtti közterületen.
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
498/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 377
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Knézich u. 12. számú ingatlan
előtt 2 db hársfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db díszgalagonya beültetésével
kerüljenek pótlásra a Horváth Mihály úti közterületen.
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
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499/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani
4604/20 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Tabán u.16-18. számú
ingatlan előtt 4 db nyírfa, 1 db magyal és 1 db hegyi juhar kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a
fák 2 db korai juhar, 1 db tulipánfa és 3 db páfrányfenyő beültetésével kerüljenek pótlásra a
Horváth Mihály úti közterületen.
Határidő:azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására)
Felelős:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
500/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani
5227/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Kossuth tér déli
térrészén 1 db hegyi juhar kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db hegyi juhar
beültetésével kerüljön pótlásra a Kossuth téren.
Határidő: azonnal ( tulajdonosi hozzájárulás megadására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

46. napirendi pont
Előterjesztés a „Felvidéki magyar értékeink felkutatása a Hatvani Helyi Értéktár
közreműködésével” című pályázathoz szükséges rendezvényszervező kiválasztásához
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
501/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a HUNG-2015/3596 azonosítószámú, „Felvidéki magyar értékeink felkutatása a Hatvani Helyi
Értéktár közreműködésével” című pályázat keretén belül a rendezvényszervezés feladat
ellátásával a Média-Hatvan Nonprofit Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 299.720,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.
Határidő: 2016. május 27.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
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47. napirendi pont
Előterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky úton kialakításra kerülő autóbusz öblök tervezéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
502/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky úton 4 db
autóbuszmegálló engedélyezési tervének elkészítésével a Monaliza Bt.-t bízza meg (székhely:
3390 Füzesabony, Egyetértés u. 2. II./12.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt, bruttó 635.000,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.11.) önkormányzati
rendeletben általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2016. június 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

48. napirendi pont
Előterjesztés a Rákóczi úti környezetrendezés tervezési feladatairól
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Marján János bizottsági tag
Amit most csinálunk ezen a részen, az állami pénzből van. Most pedig megrendelünk egy másik
munkát, hogy ez még szebb legyen? Miről szól ez most? Papp Csaba és Szabó János vannak az
előterjesztésre felírva.
Papp István bizottsági elnök
Egyikük sincs itt. Gondolom, hogy azon a területen, ami nem a közút kezelőé, mert nélkülük ott
nem csinálhatunk semmit.
Bagi Miklós bizottsági tag
A környezetrendezésbe nem csak az út tartozik bele. A parkosítás és egyebek is.
Marján János bizottsági tag
Bal oldalon van hely, de a jobb oldalon nincs.
Papp István bizottsági elnök
Az árkot fogják végig kitakarítani. Ennyit csinálnak most. Illetve a buszöblöket csinálják, ahol
rossz volt. Nyilván amit már egyszer megcsináltak, azt már nem fogják felszedni, mert le van
térhálózva és betonozva. Tehát ez nem az útra vonatkozik, mert mi az úton semmit nem
csinálhatunk. Ugyanúgy, ahogy a Balassi úton sem, ami a régi 21-es út. Azért néz ki így a
kastély előtt is, mert nem a miénk, az nemzeti út. Ezt is az ő terveik alapján hagyták jóvá, és
szépen meg fogják csinálni október végéig az egészet Gyöngyösig. Mindkét irányból haladnak.
Először az árkokat fogják végig megcsinálni. A nagy esőnél tegnap látható volt, hogy végre az
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árokban van víz, nem az úton folyt végig. Le van takarítva az árok oldala, hogy le tudjon folyni a
víz az árokba.
Marján János bizottsági tag
A 21-es út most milyen pénzből van csinálva?
Papp István bizottsági elnök
Én a régi 21-es utat mondom. A Balassi utat.
Marján János bizottsági tag
Tudom, de most csinálják a 3-as főutat, a 21-es utat.
Papp István bizottsági elnök
Az a kormány által meghatározott pénz, ami az útfelújítási keretösszegből van. Ezeket az utakat
az állam csinálja. A közútkezelő Kht. Végig felszedik és egész Gyöngyösig megcsinálják a 3-as
főutat. Nyilván a hídon nem fogják felszedni az aszfaltot, meg a hasonló helyeken, de
valameddig biztos felszedik, mert rosszul van megcsinálva a csatornafedelek miatt. Egy szintbe
kellene tenni az úttal őket.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
503/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Rákóczi út páratlan oldalán a 3-55.
számú ingatlanok előtti, valamint a páros oldalon a Rákóczi út 14. számú ingatlan és az Arany
János utca között levő önkormányzati tulajdonú közterületek I. és II. ütemének tervezési
feladatainak elvégzésével az S-TÉR Kft.-t (1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.) bízza meg bruttó
2.044.700,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendelet alapján az általános tartalékkeretből kerül biztosításra.
Határidő: június 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

49. napirendi pont
Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli eszközök javításához
szükséges anyagköltség elszámolási módjáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Azt olvasom, hogy célszerű módosítani a szerződést, mert a garanciális időn túli eszközök
javításához szükséges anyagköltség megtérítésének módjáról a szerződés nem rendelkezik, tehát
rendelkeznünk kell. De már előre kikötjük, hogy 1.524.000,- Ft keretösszegig. Melyik az a
vállalkozó, aki ezt nem fogja kihasználni? Én ezt elhibázott szerződésmódosításnak gondolom,
ugyanis nyilvánvalóan van anyagköltség, van munkadíj, amit számlával tud bizonyítani. Így
annyit fizetünk ki. Övé a feladat, és ha elvégezte a munkát, hozza a számlát, akkor kifizetjük. Ha
itt 3 millió forint lenne, akkor nyilván 3 millió forintig menne el. Én azt gondolom ezt nem
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kellett volna meghatározni. Ez egy feladat, a szerződést megkötöttük vele, de akkor ha elvégezte
a munkát, hozza a számlát, kifizetjük.
Papp István bizottsági elnök
Ha hozza a számlát lehet, hogy háromszor ennyiről hozza.

Palik Józsefné bizottsági tag
De elnök úr! Ha valamit valahol megjavíttatok, megmondják mennyibe kerül. Nem mondom
meg előre, hogy ennyiért csinálhatja meg. Ez nem a piac.
Tóth Ivett osztályvezető
Amikor kiválasztották a vállalkozót, már akkor megvolt tételesen, hogy melyik munkanemre
mekkora összegre szerződött le. Jól mondja képviselő asszony, hogy ez egy keretösszeg, de a
vállalkozó nem erről fog számlát hozni, hanem csak tételesen arról az összegről, a térfigyelő
kamera rendszernél javítani kell. Illetve nem is a számlát hozza először, hanem a teljesítés
igazolást. Ez egy becsült költség volt a szerződés megkötésekor, azokra az eszközökre,
pótlásukra, a hibák javítására maximum ennyi fordítható, de ez nem jelenti azt, hogy a vállalkozó
ezt a keretösszeget ténylegesen fel is használhatja.
Kondek Zsolt állandó meghívott
Igazából mi adjuk a javítási igényt. Tehát ha valamelyik kamera tönkremegy, akár villámcsapás
következtében, akár rádől egy fa, mert most is kidöntött a vihar egy villanyoszlopot. Ha mondjuk
ezen lett volna egy kamera és azt letöri, ezeket mi látjuk, mi rendeljük meg a javítási munkát,
mert az a kamera valamilyen okból nem működik. Ilyenkor kimegy egy szerelő, és egy
keretösszeg áll a rendelkezésére ebben az évben, amiből meg tudja javítani. Hozza a számlát,
hogy mennyibe került és az alapján történik a fizetés.
Papp István bizottsági elnök
Nem lesz túlszámlázás. Nem kell attól félni, hogy 1.524.000,- Ft-ot fog kiszámlázni.
Kondek Zsolt állandó meghívott
Minden ilyen üzemeltetői szerződésnél szoktak ilyet kikötni.
Papp István bizottsági elnök
Nem úgy van, hogy ennyi pénz van, akkor ennyit kiszámlázok. Emellett van valamilyen műszaki
tartalom is, hogy mit mennyiért csinál meg.
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 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
504/2016. (V. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a Hatvan Város Önkormányzata és a GLOBÁL-LINE Kft. közötti vállalkozási
szerződés módosítására azzal, hogy a szerződésben kerüljön meghatározásra a garanciális időn
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túli eszközök javításához kapcsolódó anyagköltség megtérítésének elszámolási módja bruttó
1.524.000,-Ft keretösszeg felhasználásáig.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a térfigyelő kamerarendszer garanciális időn
túli eszközök javítása költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

50. napirendi pont
Egyebek
Palik Józsefné bizottsági tag
Már többször meg szerettem volna kérdezni. A Brunszvik Teréz Óvoda előtt néhány évvel
ezelőtt lett kialakítva a parkoló. Olyan probléma van, hogy mivel zúzott kaviccsal van feltöltve,
az eső szépen kimosta és a víz megint kezd befolyni a virágoskertbe, a járdára. Parkolásra
természetesen használhatatlan a parkoló, mert egy kisebb esőnél színültig van vízzel. Ebbe az
óvodába közel száz gyermek jár, sokan járnak kocsival. Mit lehetne ezzel tenni? Be lehetne-e
tervezni a következő feladatokba, hogy valamilyen javítás történjen, hogy használható legyen a
parkoló?
Papp István bizottsági elnök
A következő amit már mondtam, hogy ez volt a régi 21-es út. Mi ezt a szükségmegoldást
csináltuk az óvoda előtt és a zeneiskola előtt is. De nem nyúlhatunk hozzá például a padkához
sem. Valamit kitalálunk. Engedélyt kell kérni a közútkezelőtől, meg kell terveztetni. A tervek
szerint 2017 körül megvalósul a vasúti pálya felújítása és a Balassi úton a vasútnál alagút,
aluljáró lesz, nyilván akkor az egész utat rendbe rakják. A közútkezelő engedélye szükséges
ahhoz, hogy bármit tehessünk.
Bagi Miklós bizottsági tag
Ezt nem most, hanem a fakivágásoknál kellett volna mondanom. Engedélyezzük a
fakivágásokat, de tiltsunk is! A főkertész asszonnyal meg kellene beszélni, mert van még pár
darab fa Hatvanban, ami száz évnél jóval idősebb. Fel kellene őket térképezni, és valamiféle
helyi védettséget adni nekik. Sajnos nem sok van már.
Kondek Zsolt állandó meghívott
A kertészeti egyetemtől voltak nálunk, végigjártuk Hatvan város fáit, felmértük és védetté is
tettünk jó néhány fát. Például a vasútállomás felé a platánsor, a kórház udvarán a tölgyek, de
még van jó pár.
Bagi Miklós bizottsági tag
Mi van a kórházon kívüli fákkal?
Kondek Zsolt állandó meghívott
A kórházon kívül is vannak, amire javaslatot tettek és most is tervezünk pár helyen ilyen helyi
védettséget tenni. Természetesen, ha védetté tesszük, akkor valamit tenni is kell azért a fáért,
tehát a kezelését biztosítani kell, ennek a forrását is biztosítani kell. Általában előzetes felmérés
készül, ha megvan rá az esély, hogy a fa védetté tehető, tehát többen úgy vannak, hogy inkább
menjünk ki és nézzük meg, mert azért nem fizetik ki a 3000,- Ft illetéket, hogy utána elutasítsuk.
Egy előzetes felmérés mindig van, és azok már be sem kerülnek, ami nem tehető védetté.
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Papp István bizottsági elnök
Azért lettek itt a főtéren is lézeresen megnézve, mert a református templom előtt egy nagy vastag
akácfa közepe hiányzott és nem látszott rajta kívülről.
Kondek Zsolt állandó meghívott
Ez az első, hogy sikerült védettséget elérni.
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 25 perckor befejezettnek
nyilvánította.
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