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* * *
Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság négy tagjának részvételével az ülés határozatképes.
Papp István bizottsági elnök
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett
- 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró bizottsági
tag Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a
javaslatról.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv aláírójaként.
Papp István bizottsági elnök
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a nyílt ülési meghívón feltüntetett 33. napirendi pontot
– Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért”, „Hatvan legvirágosabb erkélye” és „A legvirágosabb
hatvani intézmény” cím adományozásáról – zárt ülés keretében tárgyalják meg.
Továbbá kérte, hogy vegyék fel a nyílt ülésre a meghívón feltüntetett 43. napirendi pont után
egymást követő sorrendben a következő napirendi pontokat:
˗
˗
˗

Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy
részének felhasználásáról
Előterjesztés térkőburkolási munkálatokról
Előterjesztés víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv
elfogadásáról

Papp István bizottsági elnök
A módosítással kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a javaslatot.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül elfogadta az ülés napirendjének módosítását.
Papp István bizottsági elnök
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta
azt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
781/2016. (VIII.31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a 2016. augusztus 31-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves
beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
2. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladatvégrehajtásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
4. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet féléves beszámolójáról és feladatvégrehajtásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Üzemeltető Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
7. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról
és az alapító okirat módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
8. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
9. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás, Jászfényszaru Város Önkormányzata, valamint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között megkötött
vagyonkezelési szerződés módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
10. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás, Kál Nagyközség Önkormányzata, valamint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között megkötött
vagyonkezelési szerződés módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
11. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
12. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó
módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
13. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek egyéb részterületekre vonatkozó
módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
14. Előterjesztés Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
15. Beszámoló az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
16. Előterjesztés új Hatvan Kártya bevezetéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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17. Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
18. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
19. Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításához
kapcsolódó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
20. Előterjesztés az ősszel megrendezésre kerülő 2016. évi lakossági veszélyes
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
21. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának intézményei munka-, tűz- és
környezetvédelmi tevékenységének ellátásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
22. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Heves Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság részére
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
23. Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás utólagos
jóváhagyásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
24. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási
feladattervvel kapcsolatos döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
25. Előterjesztés kétnyári virágok és virághagymák beszerzéséről és szállításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
26. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 2614/1 hrsz.-ú ingatlanon
lévő nem lakáscélú helyiség cserével történő bérbeadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
27. Előterjesztés a "Villamos energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
28. Előterjesztés „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat benyújtásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
29. Előterjesztés a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet pályázatához kapcsolódó
döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
30. Előterjesztés kortárs művészeti alkotás létrehozása (Országzászló) témájú pályázathoz
kapcsolódó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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31. Előterjesztés a "Jedlik Ányos Tervben szereplő elektronikus töltőállomások létesítéshez"
kapcsolódó pályázati döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
32. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos
döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
33. Előterjesztés a nagygombosi major épületeinek tetőjavításairól
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
34. Előterjesztés a hatvani 0510/9 hrsz.-ú földrészleten történő erdőtelepítésről és a
fenntartáshoz szükséges erdészeti szakirányító kiválasztásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
35. Előterjesztés Lesznai Anna bronzszobrának a díszvilágításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
36. Előterjesztés információs táblák gyártásáról és kihelyezéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
37. Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

38. Előterjesztés utasváró pavilon beszerzéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
39. Előterjesztés Tarsoly Imre, Nádas Sándor önkormányzati képviselők járdafelújítási és
képviselői kereteik egy részének felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
40. Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének
felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
41. Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete egy
részének felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
42. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken és ingatlanokon történő
fakivágásokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
43. Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének
felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
44. Előterjesztés térkőburkolási munkálatokról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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45. Előterjesztés viziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
46. Pályázat bontás
47. Egyebek

ZÁRT ÜLÉS:
1. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” helyi kertművelő verseny díjazottjairól
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
2. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért”, „Hatvan legvirágosabb erkélye” és „a
legvirágosabb hatvani intézmény” cím adományozásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

1.

napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves
beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

dr. Veres András ügyvéd
Tisztelt Bizottság! Az 1-8. napirendi ponthoz egyben mondanék bevezetőt. Utána mindegyikre
egyenként rátérünk, de ugyanaz a jogi háttere valamennyi előterjesztésnek. Az önkormányzat éves
munkaterve írja elő a cégek tekintetében ezen beszámolók elkészítését. Korábban törvényi előírás
volt ezen kötelezettségnek a teljesítése, de az Államháztartási törvénynek ezt a rendelkezését
hatályon kívül helyezték. Az önkormányzat, annak érdekében, hogy átlátható legyen a cégek
tevékenysége és a tulajdonosi jogokat gyakorló testület kellő időben kapjon információt arról, ha
esetleg szükséges beavatkozni, üzleti tervet módosítani, szükségesnek tartotta, hogy megtartsuk a
munkatervben ezeket az előterjesztéseket. Valamennyi cég tekintetében a felügyelő bizottság
megtárgyalta az Önök részére is megküldött anyagokat, és valamennyien akként határoztak, hogy
támogatják az elkészített dokumentációkat és a tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzat részére
elfogadásra javasolják a beszámolókat. Két társaság kivételével 100 százalékban Hatvan Város
Önkormányzata a tulajdonos, kivéve a Szociális Szövetkezetet és a Hulladékgazdálkodási Kft.-t, de
itt is fontosnak tartottuk – a Hulladékgazdálkodási Kft.-nél a többségi tulajdon miatt, a Szociális
Szövetkezetnek pedig a speciális jellege miatt –, hogy megfelelő tájékoztatást tudjunk nyújtani a
bizottság felé, illetve a képviselő-testület részére. Jelen vannak az ügyvezetők, illetve jelen van
Szarvas Dénes úr, aki a cégek kontrolling tevékenységét végzi. Tartottunk egy céges napot múlt
héten, ahol egyenként végigelemeztük az ügyvezetők által elkészített beszámolókat és
mellékleteiket. Konkrét számszaki adatokat tetszenek látni az előterjesztés mögötti mellékletekben,
de ha bármilyen kérdés van mindannyian rendelkezésre állunk és válaszolunk.
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Tisztelt Bizottság! Ahogy az ügyvéd úr is említette, folyamatos gazdasági átvilágító munkánk
keretében figyelemmel kísértük valamennyi önkormányzati cég életét, gazdálkodását az elmúlt
időszakban. Múlt héten volt az a bizonyos céges nap. Nem ismételném meg azokat a számokat,
amik most Önök előtt vannak, minden cég mérlege, eredmény kimutatása és a szöveges
beszámolója. Én a tervhez szeretném viszonyítani a teljesítéseket. Tehát a Gazdasági Szolgáltató
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Kft.-ről van szó. Megemlíteném azt is, hogy itt egy jelentős tevékenység bővülésről van szó ebben
az évben. Múlt évben csak a könyvelési tevékenységet végezték, most viszont a lakásgazdálkodás
illetve a vagyongazdálkodás üzletággal is bővültek. Az összesített árbevétel teljesítése 48%,
mondhatjuk, hogy a tervezett szint körül alakult. Ez külön-külön igaz minden üzletágra. Amit
nagyon fontosnak tartok, hogy az összesített tevékenység eredménye pozitív. Illetve amit külön
kiemelnék még, hiszen nagyon izgalmas volt, amikor a lakásüzemeltetés üzletágat átvették, a
vevőállomány. Ez egy elég bizonytalan dolog, hogy fizetnek-e a bérlők, hogy sikerül-e őket kézben
tartani, de örömmel jelenthetem, hogy a társasházi bérlők kintlévősége 1.650.000,- Ft, ami egy
rendkívül jó szám, alacsonyabb, mint amennyivel átvették. Az első félév gazdálkodása eredményes
volt. Ezt az eredményt, ha felkönyveljük a saját tőke elemei közé látjuk, hogy a saját tőke rendben
van, tehát tőkevesztés nem volt, csak tőkegyarapodás. Elfogadásra javaslom a beszámolót.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
782/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója
és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2016.
I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2016. szeptember 2.
Felelős: Hatvan város polgármestere
783/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója
és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2016.
első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2016. szeptember 2.
Felelős: Hatvan város polgármestere

2.

napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves beszámolójáról és feladatvégrehajtásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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dr. Veres András ügyvéd
Annyi kiegészítést szeretnék csak hozzátenni, hogy a számok nagyon szépek, stabil a cég
gazdálkodása. Kérem az ügyvezető asszonyt mondja el, hogy a napi feladatok ellátásán túlmenően
nyáron milyen beruházásokat, milyen javításokat folytattak.
Smidné Vereb Julianna ügyvezető
Ahogyan a felügyelő bizottságnak is elmondtam, úgy gondolom, hogy a vállalásokat teljesítettük.
Amióta én idejöttem és megbíztak a cég irányításával, szépen lépésről lépésre felépítettük ezt a
szolgáltatást. Ahogy mondtam, a szűkre zárt vagyont a hónapok, az évek során szépen nyitogattuk.
Ami nekem nagyon fontos volt, hogy az alapoktól építsük fel ezt a rendszert. Az első félév
vonatkozásában azért is lett ez a szép eredmény, mivel a strand üzemeltetésétől mentesült a
Közétkeztetési Kft. Azokat a szolgáltatási pontokat, amik még viszonylag rossz állapotban voltak,
hatóságilag nem voltak megfelelőek és beígértek egy szeptemberi visszatérő ellenőrzést, rendbe
hoztuk. Az 1-es iskola tálaló helyisége, amit mindig is forszíroztunk, hogy valamit kellene vele
kezdeni, de a műemlék épület jellege miatt nagyon nehéz belenyúlni, szépen megcsináltuk. Ott
majdnem egy millió forintos beruházás történt, illetve a bázis konyhánkon és majdnem az összes
szolgáltatási ponton festések történtek és mindenféle berendezés javítások. Tehát várhatóan ezek
miatt már nem lesz ilyen szép eredményünk a második félévben, de azért ott is biztosítani fogjuk a
jó szolgáltatást, az eredményességet és a minden területen történő megfelelést.
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Csak egy rövid kiegészítést tennék hozzá. Az árbevétel időarányos teljesítése, tehát a hat havi
árbevétel az éves tervezett árbevétel 65 százaléka, de tudjuk, hogy a tevékenység jellege miatt
természetes, hogy az első félévben van a nagyobb árbevétel. Kiolvasható a beszámolóból, hogy
eredményes volt az első félév gazdálkodása. Itt azonban hagy mondjam el – az igazgató asszony
nem szólt róla -, hogy a július és az augusztus is – ugye havi szintű tervet fogadtunk el tavasszal –
terv szinten is veszteséges volt. Hiszen a bérköltség, egyebek felmerülnek, bevétel viszont
gyakorlatilag nincs. Tehát azért ez a viszonylag magasabb eredmény a második félévben nem lesz,
mert a gyengébb hónapok le fogják húzni. Nem mondtam a Gazdasági Szolgáltató Kft.-nél sem, de
értékeltük ezt a bizonyos célprémium feladatok ideális teljesítését, amiben ugyan nincsen olyan,
hogy időarányos értékelés, de azért figyelemfelhívásként átnéztük ezt is a múlt héten. Mindkét
cégnél rendben volt. Az adagszámot mértük a közétkeztetésnél illetve az eredményességet mindkét
cégnél. Amit még kiemelnék, hogy a félév során több külső ellenőrzésük volt, ahol mindent
rendben találtak. A beszámolót elfogadásra javaslom.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
784/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft.
féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma:
10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2016. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.
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Határidő: 2016. szeptember 2.
Felelős: Hatvan város polgármestere
785/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma:
10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2016. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges
beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2016. szeptember 2.
Felelős: Hatvan város polgármestere

3. napirendi pont
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladatvégrehajtásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Az első pontnál elmondtam, amit ide vonatkoztatva is gondoltam, tehát ha esetleg szakmai kérdés
van, arra az ügyvezető úr vagy Szarvas Dénes úr a számok tükrében ad választ.
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Ennél a cégnél 71 százaléka teljesült az éves árbevételi tervnek. Itt rendezvények tekintetében
vannak olyan előrehozott, illetve a terv szerint is az első félévben van több olyan rendezvény,
amiből árbevétel származik. Ugye itt van a közszolgáltatásból származó bevétel és a vállalkozásból
származó bevétel. A vállalkozásból származó bevételekkel kapcsolatban is alapkövetelményként
fogalmazódott meg korábban is, hogy ezek mindig eredményesek legyenek, természetesen
teljesültek is. A nonprofit tevékenységnek nyilván nincs eredménye. Összesen így 22 ezer forint
eredmény képződött, tehát gyakorlatilag pozitív nulla a gazdálkodás végeredménye, de úgy
gondolom ez így rendben van. Ami egy kicsit veszélyes és felhívtuk rá az igazgató úr figyelmét is,
hogy 4 millió 100 ezer forint a jegyzett tőkéje a társaságnak, előző évekből hozott negatív
eredménytartalék miatt a 2015-ös évet is nem megfelelő saját tőkével zárta, illetve most a 22 ezer
forint felkönyvelése után is, illetve van egy tőketartalék juttatás is, amelyet Önök szavaztak meg,
jelenleg 2 millió 277 ezer forint a saját tőke. Ha a kettő aránya 50 százalék alá csökken, a Ptk.
szerint akkor van baj és nagyon a határon vagyunk. Ami fontos, hogy a korábbi évben, tehát 2015ben jóváhagyott tőketartalék juttatásból még 3 millió 400 ezer forint nem lett lefolyósítva a
társaságnak. A számviteli törvény szerint csak akkor könyvelhető fel a tőketartalékban, amikor az
pénzügyileg teljesül. Ha ezt megkapja, akkor helyreáll ez az arány, nem lesz probléma, de fel kellett
hívnunk rá az igazgató úr figyelmét a nonprofit tevékenységen belül megengedett eredményes
gazdálkodásra és szigorú költséggazdálkodásra.
Bagyinszki Gyula ügyvezető
Annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy már az előző bizottsági ülésen is felmerült, hogy az említett
összeg miért nem lett lehívva. Ez az újrakonstruált tervek miatt van, hogy fokozatosan hívjuk le az
összeget. Az előző ütemben lehívtunk technikai fejlesztésekre 2,4 millió forintot, 350 ezer forintot
javítási költségekre. A felügyelő bizottság elé tártam a következő ütemet, ami az új stúdió és a
megújult híradó költségeit tartalmazza, legalábbis ezek első ütemét. Ez újabb 1,2 millió forint
lehívását jelenti, illetve a fennmaradó összeg elköltésére is megvannak a tervek, hogy mire
szeretnénk elkölteni. Ezt a szeptember végéig terjedő időszakban le fogjuk hívni, amivel a saját tőke
és a jegyzett tőke aránya helyreáll. Könyveléstechnikailag ez most egy ideiglenes állapot, ahol az
önkormányzat adja a fedezetet arra, hogy ez a pénz rendelkezésre álljon, és amint ezt lehívtuk, az
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előbb említett probléma azonnal megszűnik. A fokozatosságra pedig azért van szükség, mert a
megújuló főcímeket nekünk idő, amíg feldolgozzuk. A többi tevékenységhez pedig annyit, hogy a
Hatvani Hírlap 12-ről 16 oldalra bővült, a rendezvényszervezés kapcsán pedig ugye ebbe a
táblázatba még nincsenek lekönyvelve, de a Bosch-tól újabb és újabb lehetőséget kaptunk arra,
hogy bizonyítsuk ezt a tevékenységünket. Mivel ez vállalkozói tevékenység, nyilván profittal
értékesítem, tehát ebből várható további árbevétel, ami év végére már abszolút látványos lesz, főleg
ha megnyerjük a decemberi koncepciót is. Az előző években egyáltalán nem volt jellemző a Média
Hatvan Kft.-nél, hogy 70 millió forintos tevékenységet vállalt volna.
Papp István bizottsági elnök
Szeretném én is elmondani, hogy a rendezvények magas színvonalúak voltak, nagy
látogatottságúak. Profi volt a kivitelezés, a szervezés. Csak gratulálni tudok az igazgató úrnak a
munkájához, szeretnénk a jövőben is, hogy hasonlóan dolgozzon, de ugyanez elmondható a
Közétkeztetési Kft.-re és a Gazdasági Szolgáltató Kft.-re is. Ezt nekik elfelejtettem elmondani. A
Média-Hatvan Kft a Bosch-os rendezvényeket is magas színvonalon le tudja szervezni, bonyolítani.
Ezért van a Bosch felől is ekkora bizalom irányunkba. Köszönöm.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
786/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. I. félévre szóló beszámolóját
elfogadja.
Határidő: 2016. szeptember 2.
Felelős: Hatvan város polgármestere
787/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. első féléves feladat-végrehajtásról
szóló szöveges beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2016. szeptember 2.
Felelős: Hatvan város polgármestere
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4. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet féléves beszámolójáról és feladatvégrehajtásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Annyit tennék hozzá, hogy itt a 11 tagból Hatvan Város Önkormányzata 1 tag. A szövetkezet pedig
úgy működik, hogy 1 tag, 1 szavazat. Ez egy speciális helyzetet teremt az önkormányzat és a cég
közötti kapcsolatban, mert nem 100 százalékban a mi tulajdonunkat képezi a Szociális Szövetkezet.
Vezetőváltás volt, mivel Lisztik Lászlóné nyugdíjba vonult, így Gyuricza Zoltán úr vette át a helyét.
A szövetkezet tevékenysége pedig átalakulóban van.
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Az árbevételre vonatkozó tervük 72 százalékban teljesült. Egyéb bevételi ágon, amit terveztek
sajnos nem jött be, 3 százalék, tehát a tervet sem tudták elvégezni, legalábbis első félévben. Ebben
sok olyan dolog van, ami a második félévben fog realizálódni, a saját zöldségtermesztésből
származó bevételek. Nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a szövetkezettel. Folyamatosan, mondhatjuk
napi likviditási gondokkal küzd, de ezt az elnök úr biztosan részletesebben el fogja majd mondani.
Ahhoz viszonyítva, hogy az önkormányzat 1/11 részben tulajdonos sok energiát fordít a vezetés,
sok energiát fordítottunk rá, akik foglalkoztunk vele, hogy próbáljunk segíteni. 3 millió 300 ezer
forint a veszteségük egy félév alatt, és ha ezt felkönyveljük, akkor a saját tőkéjük 3 millió 85 ezer
forint. Itt ugye nincsenek meg azok a követelmények, mint a kft.-nél a jegyzett tőkére. 110 ezer
forint jegyzett tőkével alakultak ők valamikor 10 magánszemély és az önkormányzat részvételével.
Most tartunk mínusz 3 millió 85 ezer forintnál. Ami ennél sokkal súlyosabb, hogy rendkívül nagy a
kötelezettség állományuk. Ezt külön elemeztük. Jelen pillanatban a legnagyobb kötelezettsége egy
vevőtől kapott előleg múlt év végén a Közétkeztetési Kft.-től. Éppen a likviditási gondjaikon
segítendő előlegként utalt át 10 millió forint plusz áfa összeget, aminek terhére vártuk, hogy majd
szállítani fog a szövetkezet terméket. Teljes egészében nem tudta teljesíteni, csak részben, illetve az
önkormányzat felé ingatlanok bérleti díjával tartozik. Ez az összesen tartozás, de ez nyilván
változik, próbálnak ebből valamennyit rendezni, ez a múlt heti értékeléskor 18 millió forint körül
tartott, csak az önkormányzat felé. Máshol is van 1-2 millió forint, de igazából a mi
szempontunkból most az önkormányzati tartozás a legérdekesebb. Ezt enyhítendő volt egy javaslat,
illetve nagyon sok energiát belefektettünk, ez a javaslat pedig az volt, hogy a zöldségfeldolgozó
üzletágat értékmentésként, hogy az önkormányzathoz visszakerüljenek ezek a dolgok, a
Közétkeztetési Kft.-hez került volna át adás-vétel útján. Tehát a zöldségfeldolgozó tárgyi eszközeit
adás-vételi szerződéssel megvásárolta volna a Közétkeztetési Kft., ennek a 10 millió forintnak a
terhére. Ez technikailag is jó lett volna, hiszen a legnagyobb felhasználója a zöldségfeldolgozói
üzletágnak a Közétkeztetési Kft., másrészt a Közétkeztetési Kft.-nél a technológiai sorba is beillett
volna. Örültünk, hogy ez egy jó megoldás lesz. Egyetlen fontos kritérium volt, hogy ez a
zöldségfeldolgozó pályázati pénzekből készült el annak idején. A támogatási szerződés megengedi
ezt, de jóvá kell nekik hagyni, és a múlt héten érkezett meg a válasz, hogy nem hagyják jóvá a
kérést. Így rendkívül nehéz helyzetben van a Szociális Szövetkezet. Nekünk az a feladatunk, hogy
próbáljuk a kintlévőségeket valamilyen módon behajtani. Célunk az természetesen, hogy a Szociális
Szövetkezet működjön.
dr. Veres András ügyvéd
Egy rövid kiegészítést szeretnék hozzátenni. A számok valóban ezt mutatják, és mindenben
egyetértünk, mert sok munka eredményeképp készült el a beszámoló. Azt viszont szeretném, ha
megjegyeznénk, hogy ez a szövetkezet speciális jogállású, mert a nyereségtermelésen túlmenően
van egy magasabb rendű cél. A jogszabályban, amikor ez megalakult ugye ez a hátrányos helyzetű
lakosság szociális szövetkezeten keresztül történő, úgy mondták a munka világába történő
beintegrálása ez. Ez elég jól sikerült. Pozitívumként jegyezzük meg – a matematika és a számok
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nyilván nem ezt mutatják, nem ezt szeretné látni a tulajdonos sem – hogy több, mint száz ember
átment a szövetkezeten, akik munkahelyet kaptak, itt-ott elhelyezkedtek, tehát ez a cél egy picit
pozitívabbá teheti a megítélését a szövetkezetnek. A másik dolog, ami szerintem szintén nagyon
fontos, hogy értéket hozott létre. A MÁV kertészetet biztosan tetszettek látni korábban, hogy
milyen állapotban volt, ehhez képest most egy virágzó gazdaság, tehát egy érték, amit majd
valamilyen módon meg kellene a városnak menteni vagy a szociális szövetkezet keretein belül,
vagy más módon, mert sok élőmunka, sok társadalmi munka, sok minden eredményeképp jött létre.
Harmadik gondolatként a jövőképről egy félmondat: a pályázat nem hagyta jóvá a
vagyonátruházást, tehát a visszterhes ügylet nem volt támogatott, de annak érdekében, hogy a
folyamat ne szakadjon meg, egy használati megállapodás vagy egy bérleti konstrukcióban ezek az
eszközök akár át tudnak kerülni a tevékenységet folytató céghez, tehát dolgozunk azon, hogy a
pályázati cég keretein kívül, de jogszerű módon a meglévő eszközök hasznosítása meg tudjon
történni. 2018 januárjáig van a fenntartási kötelezettség, tehát már a túlnyomó része eltelt, még jó
bő egy év van hátra, ameddig nekünk el kell számolni. Nem pénzügyileg, mert az már megtörtént.
Itt igazából tájékoztatási és adminisztratív kötelezettség van a Szociális Szövetkezetnek. Ennek
igazából eleget tud majd tenni, de a közeljövőnek a feladata az, hogy a meglévő
zöldségfeldolgozónak az életképességének fenntartása a nagyobb cél érdekében, utána pedig a
tulajdonos dönt, hogy amikor eltelik a pályázatos időszak, milyen irányt vegyen a Szociális
Szövetkezet. Még egy dolog, hogy van egy folyamatban lévő rendőrségi ügyünk, ami
nagymértékben befolyásolja a szövetkezet tevékenységét. Ha az az ügy pozitívan zárulna – jogilag
pozitívan fog zárulni, mert dokumentált, bizonyított és a nyomozóhatóság által határozattal
megállapított, de nyilván még lesz ügyészség és bíróság. Nem kétséges a pozitív, jogerős,
bűnösséget megállapító ítélet, csak ez még nem jelenti azt, hogy ez a pénz visszakerül ide. Utána
elkezdődik majd egy végrehajtási folyamat, amelyből lehet, hogy pár tízezer forintjával fog majd
visszatérülni a pénz, ami nem oldja meg a likviditás problémát. Ez inkább egy erkölcsi győzelem,
de a cég gazdasági helyzetén nem sokat fog javítani. Ha az a pénz itt lenne, akkor nyilván jobb
lenne ez a szám. Tehát rengeteg munkával több energiánk belemegy mindannyiunknak a
szövetkezetbe, mint más cégbe, de el kell látni, mert feladat. Az 1/10-ed rész miatt vagyunk ilyen
nehéz helyzetben. Akkor sem lennénk előrébb, ha az önkormányzat vásárolna még több üzletrészt,
mert a közgyűlésen a szövetkezés alapelve szerint az 1 tag, 1 szavazat elve érvényesül.
Gondolkoztunk rajta, hogy tőkét emelő üzletrészt vásárolnánk, hogy kicsit ki lehessen szorítani a
nem dolgozó magánszemélyeket, de a végeredmény nem változna, csak még több pénzt tennénk
bele, de nem lenne a szavazatunkban érvényesítve, tehát nem szabad. Így ezen gondolkodunk még
sokat, hogy milyen irányt vegyünk. Egy pozitívum azért még a számok mellett van, hogy a
Közétkeztetési Kft. és az önkormányzat a két nagy hitelező, tehát oly módon nincs külső hitelező
nagy értékben, hogy kezelhetetlen lenne. Akkor lenne nagy a baj, ha külső hitelező felszámolást,
vagy bármi más eljárást kezdeményezne. Így azért a tulajdonosi jogoknál a közgyűlésnek, illetve az
önkormányzatnak a Közétkeztetési Kft. útján is van ráhatása arra, hogy a szövetkezet a
gazdálkodását fenn tudja még tartani, bár nehézségek árán.
Palik Józsefné bizottsági tag
Teljesen kiveséztük a Szociális Szövetkezetet, értjük a gondokat, látjuk a megoldást. Egy kérdésem
lenne: a közétkeztetés feladatát ki szeretnénk szervezni, de akkor ezzel a helyzettel mi lesz?

dr. Veres András ügyvéd
Jó a kérdés, de igazából még nem lezárt a közétkeztetés kiszervezésével kapcsolatos folyamat. A
tegnapi felügyelőbizottsági gyűlésen is épp ez volt a tagok kérdése. Az ügyvezető asszony azt a
tájékoztatást adta nekünk, hogy a jogszabálynak az írott szövege még nem jelent meg. Vannak
információk, hogy ez januártól hogyan fog majd talán zajlani, mi lesz az a jogszabály, amit majd be
kell tartanunk, tehát átmeneti állapotban vagyunk. Nyilván befolyásolni fogja az egész létét, hogy
ha a közétkeztetésen kívül tud majd csak tevékenykedni. Más vevői is vannak egyébként a Szociális
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Szövetkezetnek. Nyilván a Közétkeztetési Kft. relatíve a legnagyobb, de magáncégeknek, más
önkormányzatoknak is szállít. Ha esetleg átszervezés útján racionalizálva, lecsökkentve a termelést,
de fenntartva a pályázat miatt, - ez lehet egy megoldás, hogy átvészelje azt az időszakot, amíg a
fenntartási kötelezettség fennáll.
Marján János bizottsági tag
Matematikailag átbeszéltük a problémát, de ezalatt a fél év alatt a veszteség a duplájára nőtt.
Valami más is van a gazdálkodásban, ami nem működik. Az önkormányzat adott-e olyan
lehetőséget, hogy a bérleti díjat csökentette vagy hasonló? Jogtechnikai és számvitel technikai
dolgokkal is lehetett volna ezen javítani, mert ha ez így marad akkor nem 3 millió, hanem 6 millió
forint veszteség lesz év végére. Akkor a közétkeztetés hogy lesz? Az árrés és egyéb más dolgok,
kontrolling terület – itt figyelni kellett volna erre, hogy hogyan alakul. Rendben, hogy nekünk csak
1/11-ed részünk van benne, de akkor is mi alapítottuk annak idején, és az, hogy ilyen alacsony
tőkeellátottsággal indult ez a történet, várható volt, hogy ez így alakul. Az, hogy megcsináltak egy
hatalmas területet, az szép és jó, nekem nagyon tetszik, de ezt mind honorálni kellene a szövetkezet
felé. Az önkormányzat is, tehát amikor beszélgetünk róla, ezt oldjuk meg. Van erre mód és
lehetőség, törvényes is elég sok. Ezeket meg kell oldanunk ebben a félévben, ha nem akarjuk, hogy
ebből gond legyen. Ha pedig a közétkeztetés elmegy, akkor pedig majd át kell alakítanunk arra a
közétkeztetésre, akivel szerződni akarunk. Tehát az elején bele lehetne tenni ezt a dolgot a
pályázatba, ha már kiírtuk.
dr. Veres András ügyvéd
Foglalkoztunk ezzel a kérdéskörrel, de még egy dolgot nem szabad elfelejtenünk, hogy itt
albérletben vagyunk. A MÁV tulajdonában, az önkormányzat bérletében, a Szociális Szövetkezet
albérletében, tehát a 3 szerződést összenézve, nehéz a beruházásoknak az elszámolása, mert a
tulajdonost 2 és fél éve ostromoljuk annak érdekében, hogy a város vagy bármelyik cégünk
tulajdont tudjon szerezni. Legnagyobb probléma ez, hogy mind a felépítmény, - tehát ahol a
zöldségfeldolgozó van - mind pedig a MÁV kertészet területe nem a mi tulajdonunk. Annak idején
nagyon jó ötletnek tűnt, hogy idegen tulajdonon végezzünk munkát. A Szociális Szövetkezet el is
végezte a munkát, megvan a produktum. Nagy kérdés, hogy ha lejár a MÁV-val megkötött bérleti
szerződésünk, mi lesz a befektetett értékeinkkel, hogyan számolunk el a MÁV-val. Legvégső soron,
amit Marján úr mond, hogyha vissza kell adni, mert ugye bármi előfordulhat, akkor nem tudom,
hogy a MÁV majd, mint tulajdonos milyen módon gondolja az elszámolást ott, ahol valóban
megjelent az értéknövekedés, mert a tulajdona ezáltal értékesebbé vált. Úgy gondolom, hogy ott
lenne egy elszámolási jogviszony a tevékenységet végző és a MÁV között– ez akár lehet több 10
millió vagy több is, de bőven fedezné, amit Marján úr javasolt. Kérdés az, hogy ezt hogy tudjuk
majd realizálni. Állam az államban a MÁV, ezért nehéz kérdés, de azt a célt, amit annak idején
meghatároztak a Szociális Szövetkezetnek, becsületükre legyen mondva, erőn felül próbálja és
csinálja. Tehát az emberi oldal kifogástalan.
Marján János bizottsági tag
Pont ez a téma, amit feszegetsz, hogy megnéztük ez milyen érték, a MÁV-ot tájékoztattuk.
dr. Veres András ügyvéd
Természetesen, futjuk a köröket, de elakadt a MÁV-val a kommunikáció.
Marján János bizottsági tag
A MÁV-val 10 éves vitáink vannak.
dr. Veres András ügyvéd
Sajnos ez is hosszadalmas lesz. Folyamatosan mennek a tértivevényes levelek.
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Smidné Vereb Julianna ügyvezető
Szeretnék Marján úr felvetésére reagálni. Az egyezség - hogy a közétkeztetés átveszi a
zöldségfeldolgozót akár az eszközvétel kapcsán, akár csupán üzemelteti – erről szólt. Tehát a
Szociális Szövetkezetből úgymond kivettük volna a zöldségfeldolgozót, tehát a közétkeztetésnek
úgymond a továbbiakban a Szociális Szövetkezet által felhalmozott számokhoz mentesülne. Tehát
ez volt az egyezség alapja. A közétkeztetés nem kíván újabb mínuszt termelni ezáltal a
továbbiakban, illetve nagyon jól elindult volna ez az egész történet – a kezdeti aggályoskodásom
ellenére azért szépen elindult, szépen fejlődött a rendszer és felvetődött a bérmunka lehetőségét is.
Úgy gondolom ezt a tevékenységet várhatóan fel tudnánk futtatni, de csak a zöldségfeldolgozó
részét.4
Marján János bizottsági tag
Én most az árrésről beszélek, mert ez a dolog elmúlt, 2018-ban lehet majd újra beszélni róla.
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Elfelejtettem valamit, elnézést kérek. Mindig a vagyon védelmére koncentrálunk és a 18 millió
forintot hangsúlyoztam nagyon, de a 3 millió forintos veszteséggel kapcsolatban egy fontos számot
elfelejtettem mondani. Tehát első félévről lévén szó, a vetőmagok, palánták beszerzése, mint
anyagköltség, egy nagyon komoly tételként jelenik meg ebben a 3 millió forintban, több mint az 50
százalékát adja. Annak a hozadéka pedig a második félévben jelenik meg, amikor beindul a
betakarítás.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
788/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet
féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000
Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja a szövetkezet soron következő
közgyűlésén igennel szavaz a Szövetkezet 2016. I. félévre szóló beszámolójának jóváhagyása
tárgyában.
A képviselő-testület felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert, hogy Hatvan Város
Önkormányzatát a Szövetkezet soron következő közgyűlésén képviselje és ott az Önkormányzat
szavazati jogát jelen határozat szerint gyakorolja.
Határidő: szövetkezet soron következő közgyűlése
Felelős: Szinyei András alpolgármester
789/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet
féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000
Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja a szövetkezet soron következő
közgyűlésén igennel szavaz a 2016. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges
beszámolójának a jóváhagya tárgyában.
A képviselő-testület felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert, hogy Hatvan Város
Önkormányzatát a Szövetkezet soron következő közgyűlésén képviselje és ott az Önkormányzat
szavazati jogát jelen határozat szerint gyakorolja.
Határidő: szövetkezet soron következő közgyűlése
Felelős: Szinyei András alpolgármester

5. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Tisztelt Bizottság! Részletes beszámolót kaptunk Nagy Ferenc úrtól. Többféle tevékenységből jön
össze az árbevétel. Az éves árbevételi tervüknek 45 százalékát teljesítették az első félévben.
Eredményes volt a gazdálkodása, 455 ezer forint adózás előtti eredményt könyvelhetünk fel.
Amiben némi elmaradása van, ez a bizonyos jegy és rendezvény üzletág, itt van egy jelentősebb
elmaradás az éves tervhez képest. Erre a kontrolling értekezleten is felhívta az önkormányzat Nagy
Ferenc úr figyelmét. Ha felkönyveljük az eredményt a saját tőke elemei közé láthatjuk, hogy a
társaság tőkeellátottsága rendben van.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
790/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról
és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2016.
I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2016. szeptember 2.
Felelős: Hatvan város polgármestere
791/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról
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és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2016.
első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2016. szeptember 2.
Felelős: Hatvan város polgármestere

6. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Üzemeltető Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Erről a cégről tudunk a legkevesebbet mondani. Ez a tervkészítéskor is szóba jött. Alvó cég, várunk
arra, hogy valamilyen tevékenységet találjunk neki, ami leginkább pályázatírás, pályázatfigyelés,
pályázat menedzselés. Ilyesmi tevékenységet szánunk neki. Így gyakorlatilag árbevétele az első
félévben nem volt, viszont szükségszerű költségek felmerültek. Ezek közül egyik nagy tétel volt a
május 31-ével lejáró könyvvizsgálói szerződésből eredő kötelezettség, a könyvvizsgálói díj.
Nyilván így utólag értelmetlen volt, de szerződéses kötelezettség volt, amit május végéig fizetni
kellett. 827 ezer forint a veszteség. Második félévben erre találjunk ki valamit, hogy ne legyen
ebből vagyonvesztés, mert ugye ha ezt a 827 ezer forintot felkönyveljük, akkor most ott tartunk a 3
és fél millió forintos jegyzett tőkével szemben, a saját tőke már csak 2 millió 278 ezer forint, tehát
éppen még megfelel, de második félévben valamit tenni kell.
Palik Józsefné bizottsági tag
Mi lesz akkor, ha mégis elérjük?
dr. Veres András ügyvéd
Lehetőség van arra, ha mégsem tudjuk tartalommal megtölteni a céget, akkor esetleg egy
végelszámolás. Vannak ötletek arra, hogy milyen egyéb tevékenységet kellene kapnia ennek a
cégnek, de képlékeny a helyzet. Nagy vész még nincs, tehát ha így is marad, év végéig még rendben
van a saját tőke jegyzett tőke aránya, azaz cégjogilag rendben van, de ha nincs tevékenység
tartósan, akkor nyilván változtatni kell.
Palik Józsefné bizottsági tag
Ha a mínuszt termeljük, akkor ennek így semmi értelme. Tényleg ki kellene találni valamit rá.
dr. Veres András ügyvéd
Mi arra gondoltunk, hogy mivel több éve működő cég, megvan a szervezeti struktúrája, megvan a
felügyelő bizottsága, csak ugye ez még most van kigondolás alatt, ezért nem egyszerű a helyzet. Az
a cél, amire annak idején létrejött ez a kft, itt a beruházó üzemeltetőnek a speciális létéből, a
gödöllőiek belépésével átalakult januártól a működtetésnek a rendszere és azok a klasszikus
feladatok, amiket ő megkapott más végzi el. Így üresedett ki a tevékenységi kör, ami jelenti az
árbevétel hiányát is.
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
792/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. féléves beszámolójáról és feladatvégrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft 2016. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2016. szeptember 2.
Felelős: Hatvan város polgármestere
793/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. féléves beszámolójáról és feladatvégrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 2016. első féléves feladat-végrehajtásról szóló
szöveges beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2016. szeptember 2.
Felelős: Hatvan város polgármestere

7. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról
és az alapító okirat módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Lejárt a felügyelő bizottság mandátuma. Azért, hogy jogszerű legyen a működésük, szeptember 1től szükséges újraválasztani őket. Valamennyien vállalták a feladat ellátását, díj nélkül. Kötelező a
cégbíróság felé bejelenteni.
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
794/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 2016. szeptember 1. napjától
2019 augusztus 31. napjáig tartó határozott időtartamra a társaság felügyelőbizottsági elnökének
Tóth László 3000 Hatvan, Nádasdy T. u. 14. szám alatti lakost, míg a felügyelőbizottság tagjainak
Homonnai Albert 3000 Hatvan, Bem József utca 24. és Fehér Józsefné 3000 Hatvan, Kisfaludy út
12/A. szám alatti lakosokat megválasztja. A felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen látja el.
Határidő: 2016. szeptember 2.
Felelős: Hatvan város polgármestere
795/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat
mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja. A képviselő-testület
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság vonatkozásában a szükséges alapítói
határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez
szükséges egyéb okiratokat aláírja.
Határidő: 2016. szeptember 2.
Felelős: Hatvan város polgármestere

8. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság féléves beszámolójáról és feladatvégrehajtásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Hatvan Város Önkormányzatának többségi tulajdona van a Hulladékgazdálkodási Kft.-ben. A
másik nagy tulajdonos Jászfényszaru, amellett pedig 20 kisebb 100 ezer forintos üzletrésszel
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rendelkező önkormányzat a tagja a cégnek. Rendkívül nehéz volt az elmúlt félév, mert jogszabályi
változás történt áprilistól, ami befolyásolta a cég tevékenységét, pénzügyi mutatóit. A cég vezetése
arra törekszik, hogy a tevékenységet maximálisan, a rendelkezésre álló erőforrások alapján ellássa.
Álláspontunk szerint, amit mi tudunk ez megfelelően zajlik. Emellett egy másik vonal a
gazdálkodás, a tulajdonosokkal való kapcsolat, a jogszabálynak való megfelelés nem egyszerű. A
szakmai munka álláspontom szerint erő feletti volt, ahogy a Szociális Szövetkezetnél is. Az
ügyvezetőnek és a gazdasági igazgatónak köszönhetően rendezett és stabil a gazdálkodás, a külső
körülményeket, a kintlévőségeket pedig próbálják kezelni. Szépen alakult a rend, ami mindig kérdés
volt, hogy hogyan történik a nem fizető lakosok kezelése. Kialakult az a rendszer, hogy ottani
protokoll szerint történik a felszólítás, a NAV részére az átadás. Folyik apránként, de szépen
elindult az is, hogy a NAV-tól jönnek be a pénzek. Nyilván ezt megelőlegezzük, sok munkával,
több tízezer embert nehéz egyben kezelni, de a folyamatot látjuk, hogy működik. Ha lassan is, de
jövöget befelé a pénz, ami nem oldja meg a cégnek a napi likvid gondját, mert pár tízezer forint a
nagy kalapban kevés, de ez talán visszatartó erővel bírhat azoknak a lakosoknak, akik nem fizetnek,
hogy lám egyszer csak levonás útján csak meg kell fizetni a hulladékszállítás díját. Nagyon fontos,
hogy a taggyűléseken minden alkalommal ügyvezető úr illetve Hatvan város polgármestere is
felhívja a környező települések vezetőinek figyelmét arra, hogy amennyiben a lakos nem fizet,
mivel önkormányzati közfeladatról van szó, aktív közreműködést várna el az ügyvezetés és Hatvan
város, mint többségi tulajdonos a környező településektől. Ez egy rendkívül nehéz kérdés, mert a
legutóbbi taggyűlésen javaslatként elhangzott, hogy milyen módon támogassák az önkormányzatok
a cégeket. Egy jogi konstrukció kidolgozásra került szóban. Amikor én írásban kiküldtem a
határozati javaslatot, pont azok, akik a taggyűlésen javaslattal éltek ezen megoldással, nemmel
szavaztak. Tehát egy kicsit kérdéses, hogy 1-2 nap alatt miért fordult meg a javaslathoz képest a
döntés. Erre is próbál az ügyvezetés megoldást találni. Nyilván Hatvan, mint mindig helytálló
tulajdonos eleget tesz maximálisan a cég támogatási kötelezettségének akár tagi kölcsön útján, akár
más segítség útján, de elvárás lenne, és álláspontom szerint kötelezettség és politikai felelősség
valamennyi polgármesternek, hogy ezt nem teheti meg, hogy a céget, amiben tulajdonos nem hogy
nem támogat, de hátráltatja a munkáját, ugyanakkor a szolgáltatás első osztályú elvégzését viszont
követeli. Nagyon nagy ellentmondás van ebben a rendszerben. Kezeljük, ahogy tudjuk jogszabályi
illetve gazdasági úton. Van olyan pont, amikor a jog már nem elég. Nehéz kérdés. Rengeteg
munkával próbálunk helytállni.
Palik Józsefné bizottsági tag
Ügyvezető úrhoz szeretnék egy kérdést intézni. A beszámolóban a 12. oldalon olvasható, hogy az
örző-védés kiszervezésével jelentősen emelkedtek ennek a szolgáltatásnak a költségei. Miért kellett
ezt kiszervezni, hiszen azelőtt saját körben oldották meg.
Soós Péter ügyvezető
Azért kellett kiszervezni, mert ugye egy hatalmas vagyont vettünk át, és ha valami történik a saját
dolgozótól nem bírom visszavonni. Az őrzővédő kft.-nek van felelősségbiztosítása. Tehát ha valami
történik, az őrzővédő kft. felelősségbiztosítása fedezi a kárt. A dolgozótól csak a munkabér vonható
le és az is hosszú éveken keresztül. Ráadásul a dolgozótól csak az okozott kárt bírnám visszavonni.
dr. Veres András ügyvéd
A dolgozónál a munka törvénykönyve, az őrzővédő cégnél pedig a Ptk. hatálya alatt, és
eredménykötelem biztosítással alátámasztva.
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a társasággal is. Az éves árbevételi terv 47 százalékát teljesítette,
amit rendben találtunk. Nagyon szigorú költséggazdálkodást tapasztaltunk a cégnél. Ennek
eredménye az, hogy féléves szinten 15 millió 190 ezer forint eredménnyel zártak. Ehhez azonban
had mondjak el egy nagyon fontos számot, ez pedig az értékcsökkenés, amit költségként
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elszámoltunk. Ez mintegy 57 millió forint, ami abból adódik, hogy múlt év novemberében
megkapta vagyonkezelésbe az eszközöket mintegy 3 milliárd forint értékben, és ezt 10 év alatt kell
leírni. Erre az évre 108 millió forint jut. Pénzkiadással nem jár, de az eredmény levezetésben
megjelenik most ennek a fele, tehát 57 millió forint is benne van ebben a 15 millió forint
eredményben. Ami nagyon fontos, az a saját tőke alakulása. A 2015. évi beszámolót a
könyvvizsgáló asszony egy figyelemfelhívó záradékkal látta el, miszerint a saját tőke nem felel meg
a törvényi előírásoknak. 2015 év végén 41 millió forint volt a saját tőke mínuszban, szemben a 25
millió forintos jegyzett tőkével. Május végétől számított három hónapon belül a tulajdonosoknak ki
kell találni valamit, tehát rendezniük kell ezt a helyzetet a törvényi feltételeknek megfelelően.
Most úgymond saját gazdálkodásból 15 millió forint eredmény képződött, most már csak –
idézőjelben mondom a csakot – mínusz 25 millió forint a saját tőke, tehát ennyit ledolgoztak. Egy
nagyon fontos dolgot had mondjak még el. Történt egy száz ezer forintos tőkeemelés Hatvan Város
Önkormányzata részéről úgy, hogy 100 ezer forint tőkeemeléssel egyidejűleg 27 millió forint
tőketartalékot is rendelkezésre bocsátottak. Mintegy 30 millió forint kölcsönadott pénzeszköze volt
Hatvan Város Önkormányzatának a Kft.-ben. Ebből a 30 millió forintból 27 millió forintot hagytak
ott tőketartalékként. Augusztus 2-án lett a jegyzett tőke emelés bejegyezve. Azzal a dátummal
tudjuk a tőketartalékot is rendezni, tehát az első félévi számokban ez még nincs benne. Most
felkönyveltem a 27 millió forint tőketartalékot, és most már ott tartunk, hogy 1 millió 217 ezer
forint a saját tőke. Tehát, ha ez megtörtént volna mondjuk június 30-ig, akkor az előző negatív
számmal szemben, most pozitív 1 millió 217 ezer forintnál tartanánk. Így született a javaslat és ezt
kell nyomatékosítani, hogy augusztus 31. nappal készüljön egy évközi beszámoló, tehát mai nappal
lezárva. Reméljük, hogy július és augusztus hónap szintén eredményes volt. Úgy sejtem, hogy közel
állunk ahhoz, hogy a probléma megoldotta önmagát, az eredményből a saját tőke rendeződik. Ha
mégsem így lenne, az egy új helyzet, de tényleg már csak néhány millió forintról van szó, amit a
tulajdonosoknak pótbefizetésként majd rendezniük kell. Fontos még, hogy folyamatosan figyeljük a
kintlévőségeket. Vannak különböző tábláink, melyekben önkormányzatonként van kigyűjtve, hogy
melyik önkormányzat területén mennyi a lakossági kintlévőség. A március 31-ig teljesített
szolgáltatásból származó kintlévőségeket vesszük figyelembe, mert csak eddig tartozik úgymond a
társaságra. Április 1-től a nemzeti holding fog számlázni. Július 13-án 84 millió forint kintlévőség
volt a 22 településen, ami 31 ezer háztartást jelent. Közben ment a NAV-nak történő
követelésátadás. Részben ebből is folytak be pénzek, szerény néhány millió, de egy településen
nyilván híre megy annak, hogy a NAV levelet küldött, végrehajtás stb. Ennek eredményeképpen
egy hónap alatt 6 millió forinttal csökkent a kintlévőség, így most 78 millió forintnál tartunk. Van
néhány önkormányzat – és mivel a taggyűlésen elhangzott, úgy gondolom nem titkos adat, -, ami
kiemelendő példa. Csánynak 9 millió forint tartozása van, ami háztartásonként átlagban 9 ezer 300
forintot jelent, de említhetjük Apcot 6 ezer 500 forinttal, Rózsaszentmárton 3 ezer 700,
Kerekharaszt 4 ezer 300 forint. Hatvant is megemlíteném 1 ezer 1 forinttal a második legjobban
teljesítő település. A követelésbehajtás tehát folyamatosan megy, átadják a NAV-nak, felszólító
leveleket küldik. Aprópénz, de folyamatosan jön befelé és reméljük a likviditási gondok
megoldásához, ha kicsiben is, de hozzájárul. Nagyon nehéz hónapokon vannak túl. Volt olyan nap,
amikor a bankszámlájukon csak pár millió forint volt. Most előlegutalással a holding részéről
kedvezőbb a helyzet. Nagyon fontos, hogy a Kft. tartozott az Önkormányzat felé 31 millió forinttal,
viszont így, hogy tőketartalékba tettünk 27 millió forintot, augusztus 2-án 3 millió 865 ezer forinttal
tartozott, de úgy tudom a héten ezt is átutalták az önkormányzatnak, így gyakorlatilag a társaság az
önkormányzat felé nem tartozik.
Nagy Ferenc ügyvezető
Tisztelt Bizottság! Csak a tendenciára szeretném felhívni a figyelmet, hogy óriási munka, amit
elvégeztek. Ez az irány, hogy saját lerakónk van, saját válogatóval, modern eszközparkkal, saját
kézben van a feldolgozás azt jelzi, hogy megfordult az eddigi veszteséges tevékenység. Eredményes
úgy, hogy elviseli ennek a magas értékcsökkenésű eszközparknak az értékcsökkenését is. Ez óriási

451

dolog most. Bejön a holding rendszer, amit egyenlőre az ügyvezető úrék elég jól menedzselnek.
Remélem, hogy jól kerülünk ki ebből is. Sajnos ez egy új szituáció, de most ezt kell megoldani.
Soós Péter ügyvezető
Csak annyit tennék hozzá, hogy úgy érzem, hogy amit januárban kitűztünk célul, azt teljesítettük.
Beszéltünk a NAV-ról. A tegnapi napig 26 millió forint lett átadva nekik behajtásra, amiből 3 és fél
millió forint érkezett meg, mert ez így egy újabb hónap. Természetesen ők is dolgoznak, csak tőlük
kicsit lassabban érkezik be az összeg. A holdinggal idáig jól működünk együtt. Kétszer kaptunk
tőlük pénzt, egyszer 54 millió forintot, ami a második negyedév részszámlája volt. Annak a
végösszegét, ha minden igaz, szeptember közepéig megkapjuk. A harmadik negyedévre viszont
előleg számlát lehetett benyújtani, amit szintén megkaptunk, jóváhagyták. Ezt bevétel arányosan
lehetett lekérni. Tehát működünk és úgy érzem egyre jobban. Nyilván az első negyedév jobb volt,
mivel még akkor szó sem volt a holdingról, saját magunk gazdálkodtunk és faragtunk le a
tartozásaikból. A holding közbejött, minden megváltozott, de úgy érzem, hogy így is tartjuk
magunkat ahhoz, amit kitűztünk célul.
Marján János bizottsági tag
Technikailag a behajtási tevékenység az átkerül a holdinghoz?
Soós Péter ügyvezető
Úgy kerül át a holdinghoz, hogy 2013. január 1-től 2016. március 31-ig lévő kintlévőségek azok
még minket illetnek, 2016. április 1-től a holdingé. A holding azt mondta, hogy nekem azt az
összeget is megfinanszírozza ezzel a 2,737 forint/ liter összeggel, amit a lakók idáig nem fizettek
be. Vannak a notorikus nem fizetők, akik éveken keresztül csak élvezik a szolgáltatást, de díjat nem
tudunk tőlük behajtani. A holding részünkre ezt az összeget is átutalja. Az, hogy a holding a
jövőben hogy fogja ezeket az összegeket behajtani, az legyen az ő gondja.
Marján János bizottsági tag
Ez nagyon jó dolog. Akkor a Kft. kiszámlázza a 100 százalékot és ők 100 százalékot ki is fizetnek?
Soós Péter ügyvezető
Igen.
Marján János bizottsági tag
Beszélgettünk még a költségekről. Nagy Ferenc úr azt mondja, hogy ez tökéletes így, hogy saját
eszközeink vannak, de ez hosszabb távon is így lesz? A költségek azért csak növekednek, hogy egy
ekkora létesítményt kell fenntartania ennek a cégnek.
Soós Péter ügyvezető
Április 1-től megváltozott minden. Ha minden az eredeti felállás szerint maradt volna, akkor igen,
gondot jelentene. Elméletileg a visszaosztás, amit majd a holding ad, az fedezi ezt. Csak ugye a
holdingnál még nincs tulajdonképpen kiforrva semmi. Azt mondták, hogy augusztus 31-ig kimegy
mindenhova a számla, a holding kiküldi a lakosságnak. Ez nem jött nekik össze, így most
megkeresték a cégeket, hogy vállaljanak bérszámlázást. Mi is elvállaltuk egy kis huzavona után.
Megint azok járnak jól, akik magas díjon szolgáltatnak, mert ez úgy van, hogy az éves bevétel 6
százaléka lehet, amit a Kft. bead feléjük árajánlatot. Belementünk, mert még így is van rajta egy kis
haszon, illetve azok a dolgozók, akik ezzel foglalkoznak, tulajdonképpen nekünk nem kerülnek
pénzbe, mert a holding finanszírozza a bérüket. A számlák hamarosan kimennek – előreláthatóan
szeptember közepe, vége felé – most küldték meg a szerződést, ami aláírásra került, viszont a
programon fejlesztetnünk kell, mert külön kell kezelni a holdingot illetve magunkat.
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Marján János bizottsági tag
Minden szolgáltató magának fog számlázni?
Soós Péter ügyvezető
Nem mindenkivel kötöttek szerződést, sőt sokan nem is vállalták, mert azért ez egy nagy feladat. Mi
azért vállaltuk el, mert a reklamációt, az ügyfélszolgálatot, mindent nálunk hagytak. Nyilván, ha
egy idegen cég számlázott volna, akkor mi milyen információt adunk a lakosság felé? Szerintem ez
sincs részükről rendesen kitalálva. Így, hogy elvállaltuk bele tudunk nézni az adott partner
számláiba, van-e tartozása. Ha mi nem vállaljuk el a bérszámlázást, akkor elvállalja más, viszont
hogy adok tájékoztatást a lakosok felé.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
796/2016. (VIII. 31.) 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
féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 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 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 2016. I. félévre szóló beszámolójának jóváhagyása tárgyában.
Határidő: társaság soron következő taggyűlése
Felelős: Hatvan város polgármestere
797/2016. (VIII. 31.) 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
féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 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 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 2016. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges
beszámolójának jóváhagyása tárgyában.
Határidő: társaság soron következő taggyűlése
Felelős: Hatvan város polgármestere
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9. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás, Jászfényszaru Város Önkormányzata, valamint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között megkötött
vagyonkezelési szerződés módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
A jogi konstrukciót úgy tudom röviden elmagyarázni, hogy Hatvan tekintetében ezen a
vagyonkezelési szerződés módosításon, egységes szerkezetbe foglaláson túl vagyunk, a
földhivatalba be van adva az okirat, a testület ezt jóváhagyta. Viszont a hulladékos pályázat
keretében Hatvanban, Jászfényszarun és Kálon voltak építkezések, ahol a jogi konstrukció úgy
zajlott, hogy az önkormányzat tulajdonában van a földterület, a pályázatból a társulás építette a
felépítményt, és a Kft. látja el a vagyonkezelési feladatokat. Nehéz összefüggés. Ezt jogilag úgy
lehet kezelni, hogy a vagyonkezelési jog bejegyzéséhez szükséges, hogy az önálló építmények
vonatkozásában jogerős használatba vételi engedély és épületfeltüntetési vázrajz legyen meg. Ez
mostanra készült el Kál és Jászfényszaru vonatkozásában. Tehát a káli és a jászfényszarui
ingatlanok tekintetében a vagyonkezelési jog feltételei megvalósultak. Most már az önálló
ingatlanként nyilvántartandó, pályázat keretében épült, Hulladék Társulás tulajdonát képező
ingatlanra a Kft. vagyonkezelési jogát ezen okirattal be lehet jegyezni.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
798/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, Jászfényszaru Város Önkormányzata, valamint a
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között
megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja jelen határozat melléklete szerint
támogatja
a Társulás, Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz.) között megkötött vagyonkezelési szerződés szövegének
módosítását és változásokkal egységes szerkezetbe foglalását.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulás társulási
tanácsának tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási
tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
A képviselő-testület, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás tagja kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat vagyonrendeletét
felülvizsgálja és a megjelölt vagyonkezelési szerződés rendelkezéseivel azt összhangba hozza.
Határidő: társulási tanácsülés soron következő ülése
Felelős: Hatvan város polgármestere
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799/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, Jászfényszaru Város Önkormányzata, valamint a
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között
megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron
következő taggyűlésén támogatja a társaság, Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás között megkötött
vagyonkezelési szerződés szövegének módosítását és változásokkal egységes szerkezetbe
foglalását.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron következő
taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
Határidő: taggyűlés soron következő ülése
Felelős: Hatvan város polgármestere

10. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás, Kál Nagyközség Önkormányzata, valamint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között megkötött
vagyonkezelési szerződés módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
800/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, Kál Nagyközség Önkormányzata, valamint a
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között
megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja jelen határozat melléklete szerint
támogatja
a Társulás, Kál Nagyközség Önkormányzata és a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz.) között megkötött vagyonkezelési szerződés szövegének
módosítását és változásokkal egységes szerkezetbe foglalását.
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulás társulási
tanácsának tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási
tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
A képviselő-testület, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás tagja kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat vagyonrendeletét
felülvizsgálja és a megjelölt vagyonkezelési szerződés rendelkezéseivel azt összhangba hozza.
Határidő: társulási tanácsülés soron következő ülése
Felelős: Hatvan város polgármestere
801/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, Kál Nagyközség Önkormányzata, valamint a
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között
megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron
következő taggyűlésén támogatja a társaság, Kál Nagyközség Önkormányzata és a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás között megkötött
vagyonkezelési szerződés szövegének módosítását és változásokkal egységes szerkezetbe
foglalását.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron következő
taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
Határidő: taggyűlés soron következő ülése
Felelős: Hatvan város polgármestere

11. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyásáról
(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, tartózkodás és nem szavazat
nélkül a következő határozatot hozta:
802/2016. (VIII. 31.) 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. melléklet szerinti átruházott hatáskörben eljárva a
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
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Közhasznú Kft. (cégjegyzéksz.: 10-09-032167; székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.
Határidő: 2016. szeptember 5. (tájékoztatásra)
Felelős: Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján

12. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó
módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról
(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, tartózkodás és nem szavazat
nélkül a következő határozatot hozta:
803/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város
településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó módosítása véleményezési
szakaszának lezárásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan Város Partnerségi
Egyeztetési Szabályzata szerinti Partnerségi egyeztetés eredményét.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 896/2015. (XII. 17.) sz. képv. test.
határozat alapján indult, Hatvan város településrendezési eszközei több részterületre vonatkozó
módosításának véleményezési szakaszában beérkezett véleményeket, valamint a Tervezői
választ az abba foglalt önkormányzati válaszokkal együtt elfogadja.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

13. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város településrendezési
vonatkozó módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

eszközeinek

egyéb

részterületekre

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát és a rendelettervezetet külön-külön szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen, tartózkodás és nem szavazat
nélkül a következő határozatot hozta:
804/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város
településrendezési eszközeinek egyéb részterületekre vonatkozó módosításáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Határozati javaslat:
1.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Településszerkezeti Tervéről
szóló 442/2009. (VIII. 27.) sz. képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, többször
módosított településszerkezeti tervet a Horváth Mihály utca - 3978/62 hrsz.-ú névtelen utca Hajós Alfréd út - Kazinczy Ferenc utca által határolt területen a 4038 hrsz.-ú telekre
vonatkozóan módosítja, a telek kisvárosias lakóterület területfelhasználási egységből
gazdasági kereskedelmi szolgáltató területfelhasználási egységbe kerül.
2.
Jelen határozat melléklete: TSzT-M/2015/1 nevű tervlap.
3.
A 442/2009. (VIII. 27.) sz. képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, többször módosított
településszerkezeti terv, a módosítással érintett területen hatályát veszti, helyébe a jelen
határozattal elfogadott, TSZT-M/2015/1 tervlap szerinti megállapítások lépnek.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen, tartózkodás és nem szavazat
nélkül a következő határozatot hozta:
805/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város településrendezési
eszközeinek egyéb részterületekre vonatkozó módosításáról szóló előterjesztés és a mellékelt
rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

14. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a
rendelettervezetet.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen, 1 tartózkodással, nem szavazat
nélkül a következő határozatot hozta:
806/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város 2016. évi
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés és
a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

15. napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi
teljesítéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Irodavezető Asszonyt megkérem, hogy pár szóban tájékoztasson minket.
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Bánkutiné Katona Mária irodavezető
A beszámoló 1. számú mellékletében látható, hogy a bevételeink 55,8 százalékban, a kiadások 47,4
százalékban teljesültek, mely az időarányos teljesítésnek megfelelő. Elmondható, hogy a vállalt
kötelezettségeinknek az első félévben eleget tudtunk tenni, tehát áthozott 2015. évi
kötelezettségeket is tudtunk finanszírozni. A bevételek és a kiadások második félévi teljesülését
felmérve úgy gondolom, hogy év végén az önkormányzat pozitívan fog zárni. Tehát azokat a
feladatokat, amiket megcéloztunk, tudjuk teljesíteni. Az első félévben a rendelkezésünkre álló
folyószámla hitelt sem kellett igénybe vennünk.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen, 1 tartózkodással, nem szavazat
nélkül a következő határozatot hozta:
807/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. I. félévi gazdálkodásról és
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag
elfogadja.
Határidő: 2016. szeptember 2.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

16. napirendi pont
Előterjesztés új Hatvan Kártya bevezetéséről
(Beszámoló 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, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
808/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a új Hatvan Kártya bevezetéséről
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a városkártya által nyújtott előnyök hatékonyabb
kihasználása érdekében új Hatvan Kártyát kíván bevezetni. A korszerű, vonalkóddal vagy chippel
ellátott egyedi kártya a meglévő parkolási, behajtás-ellenőrzési, szociális kedvezmény-nyújtási
funkció mellett további funkciók bevezetésével szélesebbkörű szolgáltatások igénybevételére
nyújtson lehetőséget.
A képviselő-testület megbízza a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy árajánlatok
bekérésével készítsen kimutatást az új városkártya bevezetésének költség-hatásáról és a várható
előnyökről, bevételekről.
Határidő: 2016. szeptember 29.
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján
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17. napirendi pont
Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
809/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kedvezményes burgonya-,
alma- és hagymavásárlási akcióról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és
hagymavásárlást szervez a Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező 1998-2016. között
született gyermeket nevelő családoknak gyermekenként, az önkormányzat által megállapított
szociális ellátásában részesülők részére. A kedvezményes terményvásárlásban részesülhetnek azok
a személyek is, akik a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala által – a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályai szerint - megállapított
rendszeres pénzbeli ellátásban részesülnek, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított
ellátásában részesülők. A vásárlásra jogosultak személyenként 15 kg burgonyát, 10 kg almát és 3 kg
hagymát kaphatnak, mindösszesen 500,- Ft-ért, feltéve, hogy az önkormányzat felé lejárt határidejű
tartozásuk, illetve lakbértartozásuk nincs. A kedvezményes vásárlási lehetőség csak egy jogcímen
vehető igénybe.
Határidő: 2016. október 30 . (akció lebonyolítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
810/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kedvezményes burgonya-,
alma- és hagymavásárlási akcióról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. október 8-ára tervezett kedvezményes
burgonya-, alma- és hagyma vásárlásához a burgonyát és a hagymát a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Hatvani Szociális Szövetkezettől (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) rendeli meg a burgonyát
75.000 kg mennyiségben 15 kg-os kiszerelésben, a hagymát 15.000 kg mennyiségben 3 kg-os
kiszerelésben, összesen bruttó 9.525.00,- Ft értékben.
A képviselő-testület az almát Szaniszló Tamás családi gazdálkodótól mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőtől rendeli meg 50.000 kg mennyiségben 10 kg-os kiszerelésben
bruttó 4.127.500,- Ft értékben.
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.)
önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „burgonya- hagymaalmaosztás” előirányzatban rendelkezésre áll.
Határidő: 2016. szeptember 30. (a szállítási szerződések megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
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18. napirendi pont
Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
811/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési
támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról
szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján
Nagy Marcell, Jenei Martin, Zsarnai Gréta Éva, Hronyecz Máté Gábor, Bata Marcell,
Bürger Bíborka, Cseresnyés Adrián, Marsi Léna, Harman Léna, Pap Jenő Attila, Rátz
Bendegúz Gergő, Kovács Hanna, Baranyi Rebeka Boglárka és Zombori Levente
László gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet
18. életévének betöltése napjától vehet igénybe.
2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 560.000,- Ft – azaz
ötszázhatvanezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban
szereplő „babakötvény” előirányzat terhére.
Határidő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

19. napirendi pont
Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításához
kapcsolódó döntésekről
(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, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
812/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a menetrend szerinti helyi
autóbusz közlekedés menetrendi módosításához kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező szerződés
módosítás szerint módosítja a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel
(5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.) megkötött Közszolgáltatási szerződését.
Határidő: 2016. szeptember 1. (szerződésmódosításra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

20. napirendi pont
Előterjesztés az ősszel megrendezésre
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

kerülő

2016.

évi

lakossági

veszélyes

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, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
813/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a az ősszel megrendezésre kerülő
2016. évi lakossági veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Design Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) által 2016. év őszén megrendezésre kerülő
hulladékgyűjtési akciónap költségeinek biztosítására a 158/2016. (II. 25.) számú képviselő-testületi
határozatban biztosított pénzügyi forráson felül további bruttó 3.500.000,- Ft összeget biztosít.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendelet 4. mellékletében a díszkivilágosítások (Kossuth L. Ált. Isk., Hivatal) költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (módosított szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

21. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának
környezetvédelmi tevékenységének ellátásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

intézményei

munka-,

tűz-

és

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, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
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814/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város
Önkormányzatának intézményei munka-, tűz-, és környezetvédelmi tevékenységének ellátásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-Synchronic Kft.-vel (székhely: 1149
Budapest, Nagy Lajos király útja 117.) az önkormányzati intézmények, valamint a polgármesteri
hivatal munka-, tűz-, és környezetvédelmi tevékenységek ellátására vonatkozó megbízási szerződést
módosítja olyan módon, hogy a szakmai melléklete, a tűzoltó berendezések karbantartásával és
felülvizsgálatával egészüljön ki.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendelet 4. mellékletében a díszkivilágosítások (Kossuth L. Ált. Isk., Hivatal) költséghelyen
rendelkezésre áll bruttó 400.000,-Ft keretösszegig történő felhasználással.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a megbízási szerződést
módosító okiratot aláírja.
Határidő: 2016. szeptember 30. (a szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

22. napirendi pont
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Heves Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság részére
(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, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
815/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Heves Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3300 Eger, Klapka György u. 11.) részére a Hatvan Város
Önkormányzatának tulajdonában álló Hatvan, belterületi 6310/1-/10 hrsz.-ú földrészletek (HatvanNagygombosi volt laktanya területe, épületei) használatához mentőcsoportok gyakorlása céljából
2016. szeptember 30-i és 2016. október 1-jei időpontra.
Határidő: 2016. szeptember 15. (kérelmező értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

23. napirendi pont
Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás
utólagos jóváhagyásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
816/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Magyar Államvasutak Zrt.-vel
kötött együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Hatvan Város
Önkormányzata és a Magyar Államvasutak Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.
54-60.) között 2016. július 1. napjától kezdődően határozatlan időre, zöldfelület és épület
karbantartási munkákra vonatkozóan megkötött együttműködési megállapodást, amely a határozat
mellékletét képezi.
Határidő: 2016. szeptember 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

24. napirendi pont
Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási
feladattervvel kapcsolatos döntésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 6
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
817/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint
tervszerű és időszerű karbantartásai feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani
Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.) nagycsoportos homokozójának
árnyékolásával a Dr Marketing Kft.-t (székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69. fsz. 1.) bízza meg
bruttó 346.710,- 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 2015. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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818/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint
tervszerű és időszerű karbantartásai feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású
intézmények 2016. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának
elfogadásáról szóló 156/2016. (II. 25.) számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe
jelen határozat melléklete lép.
Határidő: 2016. december 31. (feladatok végrehajtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
819/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint
tervszerű és időszerű karbantartásai feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani
Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.) biztonsági kerítésépítési munkáinak
elvégzésével az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó
224.790,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között az Elektromos áram ellátása (Lokomotív pálya, MÁV
kertészet, Tanműhely 2.500eFt/db) költséghelyről kerül átcsoportosításra.
Határidő: azonnal (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
820/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint
tervszerű és időszerű karbantartásai feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani
Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.) udvari játszó eszközeinek (minbástya
csúszdával és ovál fészekhinta) telepítési munkáinak elvégzésével az ACER Kft.-t (székhely: 2462
Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.) bízza meg bruttó 499.737,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között az Elektromos áram ellátása (Lokomotív pálya, MÁV
kertészet, Tanműhely 2.500eFt/db) költséghelyről kerül átcsoportosításra.
Határidő: azonnal (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
821/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint
tervszerű és időszerű karbantartásai feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola
(3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) gazdasági bejáratától a melegítőkonyháig tartó szilárd burkolat
készítésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó
615.950,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között az Elektromos áram ellátása (Lokomotív pálya, MÁV
kertészet, Tanműhely 2.500eFt/db) költséghelyről kerül átcsoportosításra.
Határidő: azonnal (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
822/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint
tervszerű és időszerű karbantartásai feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati működtetésű Hatvani Bajza
József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) egyes tantermeinek és
folyosó-szakaszának tisztasági festésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron
u. 22.) bízza meg bruttó 867.035,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között az Elektromos áram ellátása (Lokomotív pálya, MÁV
kertészet, Tanműhely 2.500eFt/db) költséghelyről kerül átcsoportosításra.
Határidő: azonnal (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

25. napirendi pont
Előterjesztés kétnyári virágok és virághagymák beszerzéséről és szállításáról
(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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

823/2016. (VIII. 31.) 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
2016. évre szükséges kétnyári növények és virághagymák beszerzésével és hatvani helyszínre
szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely : 5100 Jászberény, Gát u.13.) bízza meg
bruttó 2.064.880, - Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) számú
önkormányzati rendelet 2/a mellékletében, az Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2016. évi
kiadásai között “Virágbeszerzés közterületre “ költséghelyen rendelkezésre áll.

466

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

26. napirendi pont
Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 2614/1 hrsz.-ú ingatlanon
lévő nem lakáscélú helyiség cserével történő bérbeadásáról
(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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
824/2016. (VIII. 31.) 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 13d. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva
hozzájárul a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezetnek (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)
a hatvani 5247 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Hatvany Irén utca 6/A. szám alatti
ingatlanon található irodaépület 15,3 m2 alapterületű helyiségében, valamint a hozzá tartozó,
másokkal közös használatú, előtér, közlekedő, mosdó funkciójú helyiségekben meglévő bérleti
jogának az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 2614/1 helyrajzi számú,
természetben 3000 Hatvan, Bezerédi u. 2. szám alatti ingatlan egy helyiségének (a Szociális Bolt
volt helyisége), valamint a hozzá tartozó, másokkal közös használatú helyiségek bérleti jogára
történő cseréjéhez 2016. szeptember 15-től havi 3750,- Ft (ÁFA mentes) bérleti díj fejében,
közérdekből, közérdekű tevékenység végzésére.
Határidő: 2016. szeptember 14. (a szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

27. napirendi pont
Előterjesztés a "Villamos energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
(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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
825/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a "Villamos energia beszerzése"
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Villamos energia beszerzése” elnevezésű
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló
tájékoztató megjelentetésével induló eljárás keretében.
Az 1. rész elnevezése „Hatvan város részére közvilágítási villamos energia beszerzése”, becsült
értéke nettó 8.650.000.-Ft.
A 2. rész elnevezése „Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott intézmények részére villamos
energia beszerzése”, becsült értéke nettó 6.960.000.-Ft.
A 3. rész elnevezése „Hatvani Szolgáltató Intézmény és Hatvani Városgondnokság részére villamos
energia beszerzése”, becsült értéke nettó 3.080.000.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a közvilágítási és az intézményi villamos energia beszerzése esetében
Hatvan város 2017. évi költségvetésébe, a gazdálkodó szervezetek villamos energia beszerzése
esetében az adott gazdálkodó szervezetek 2017. évi költségvetéseibe betervezésre kerül.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Villamos energia beszerzése”elnevezésű,
nettó 18.690.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló
tájékoztató megjelentetésével induló eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 807/2015. (XI. 26.) 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. szeptember 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

28. napirendi pont
Előterjesztés „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat benyújtásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Nagy örömmel olvastam az előterjesztést, hiszen egy régi vágy teljesül azzal, hogy a piac fel lesz
újítva, de olvastam benne, hogy „a piac áthelyezése”. El akarjuk innen tenni a piacot? A legjobb
helyen van.
dr. Szikszai Márta jegyző
Szerintem úgy az áthelyezése, hogy itt parkoló lenne, maga a piac pedig kicsivel arrébb kerülne. Így
a tűzoldóságot sem zavarja. Tehát tágabb értelemben a helyszín megmarad.
Schósz Gabriella irodavezető
Itt van a helyszínrajz, amin lehet látni, hogy a városházi tömb belső részén és a mostani parkoló
területére kerülne a piac kialakítása. A tervek szerint egy szilárd épület is készülne, mellette pedig
egy sátras árusítótér. A mostani piac területe pedig parkolóként működne.
Palik Józsefné bizottsági tag
A parkoló teljes területe? Nagy lesz így a piactér? A festéküzlet előtti parkolóból is lesz elvéve?
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Schósz Gabriella irodavezető
Igen. Az egész parkoló rész, az udvarból is lesz elvéve és a festéküzlet előtti részből is. Így a
parkolás is jobban megoldásra kerül.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
826/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Helyi gazdaságfejlesztés”
című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja
a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.1.3-15
kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra, amelynek célja az Óhatvani
Termelői Piac áthelyezéssel egybekötött átalakítása. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó
900.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a
pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.
Határidő: 2016. szeptember 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
827/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Helyi gazdaságfejlesztés”
című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja
a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-15 kódszámú, „Helyi
gazdaságfejlesztés” című pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot
választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott
Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1.) Lestyán Balázs alpolgármester;
2.) Szabó János főépítész;
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető;
4.) Papp Csaba beruházási ügyintéző;
5.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző.
Határidő: azonnal (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

29. napirendi pont
Előterjesztés a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet pályázatához kapcsolódó
döntésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés határozati javaslatát
szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
828/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Polgárőrség Hatvan Közhasznú
Szervezet pályázatához kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Polgárőrség
Hatvan Közhasznú Szervezettel együtt „A legjobb önkormányzati gyakorlatok” című felhívásra.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges
dokumentumok aláírására.
Határidő: 2016.szeptember 12. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

30. napirendi pont
Előterjesztés kortárs művészeti alkotás létrehozása (Országzászló) témájú pályázathoz
kapcsolódó döntésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
829/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a ”Kortárs köztéri alkotás
létrehozása (Országzászló)” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Kulturális
Alap Képzőművészet Kollégiuma által hirdetett nyílt felhívásra országzászló elkészítésére.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges
nyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2016.szeptember 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
830/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a ”Kortárs köztéri alkotás
létrehozása (Országzászló)” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Képzőművészet Kollégiuma által hirdetett nyílt
pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a
649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt
eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1.) Szinyei András alpolgármester;
2.) Szabó János főépítész;
3.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző;
Határidő: 2016. szeptember 7. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

31. napirendi pont
Előterjesztés a "Jedlik Ányos Tervben szereplő elektronikus töltőállomások létesítéshez"
kapcsolódó pályázati döntésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
831/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a ”Jedlik Ányos Tervben
szereplő elektronikus töltőállomások létesítéséhez” kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Nemzetgazdasági
Minisztérium által hirdetett nyílt felhívásra elektronikus töltőállomások létesítéséhez. A
megvalósítás becsült értéke bruttó 7.619.000,- Ft, amelyből a szükséges önerő becsült értéke bruttó
2.667.000,- Ft. A pályázathoz szükséges önerő Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet felhalmozási kiadásai között szereplő közvilágítás bővítése
feladatról átcsoportosítással rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges
dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2016. december 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
832/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a ”Jedlik Ányos Tervben
szereplő elektronikus töltőállomások létesítéséhez” kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium által hirdetett
elektronikus töltőállomások létesítése tárgyú pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
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A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1.) Szinyei András alpolgármester;
2.) Szabó János főépítész;
1. Tóth Ivett pályázati osztályvezető;
2. Hargitai János energetikus
Határidő: 2016. szeptember 5. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

32. napirendi pont
Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos
döntésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A törvény szerint ennél a napirendi pontnál név szerinti szavazást kell tartani. Tisztelt
Jegyzőasszony, kérem vezesse le a szavazást.
dr. Szikszai Márta jegyző
Köszönöm. Akkor abc sorrendben kérdezem a bizottság tagjait, utoljára Papp István elnök urat.
BAGI MIKLÓS
KONDEK ZSOLT
MARJÁN JÁNOS
PALIK JÓZSEFNÉ
PAPP ISTVÁN

IGAZOLTAN TÁVOL
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
833/2016. (VIII. 31.) 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,
mint a képviselő-testület 401/2016. (V. 26.) számú határozata alapján indult, „Gáz energia
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás
tekintetében nyertes ajánlattevőnek az E2 Hungary Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark
sétány 1.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett,
alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére,
és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a
legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 22.633.329.-Ft ajánlati ár összeget.
Határidő: 2016. szeptember 5. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
834/2016. (VIII. 31.) 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,
mint a képviselő-testület 401/2016. (V. 26.) számú határozata alapján indult, „Gáz energia
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beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás
tekintetében második helyezett ajánlattevőnek a FŐGÁZ Zrt. (székhely: 1081 Budapest, II.
János Pál pápa tér 20.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes
ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés
teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a második
legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 24.615.964.-Ft ajánlati ár összeget.
Határidő: 2016. szeptember 5. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

33. napirendi pont
Előterjesztés a nagygombosi major épületeinek tetőjavításairól
(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 szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
835/2016. (VIII. 31.) 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 nagygombosi majorban lévő épületek tetőfedés
javításával az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó
510.870,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között az önkormányzati lakásértékesítés 2016. évi bevétele
terhére költséghelyen rendelkezésre áll.

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

34. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 0510/9 hrsz.-ú földrészleten történő erdőtelepítésről és a
fenntartáshoz szükséges erdészeti szakirányító kiválasztásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
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836/2016. (VIII. 31.) 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 az
erdőgazdálkodói szakirányítói feladatok ellátásával Csépe Zsombor erdészeti szakirányítót (lakhely:
3065 Hasznos, Alkotmány út 56.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt évi 200.000,- Ft., alanyi áfa mentes összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendeletben az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a 2016. évben a
„Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll, a következő
évek költségvetésébe betervezésre kerül.
Határidő: 2016. október 31. (szerződés megkötésére)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
837/2016. (VIII. 31.) 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 hatvani
0510/9 hrsz.-ú földrészleten történő erdőtelepítéssel a CSENTER Erdészeti Kft-t (székhely: 3065
Pásztó-Hasznos, Alkotmány út 56.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt bruttó 808.825,- Ft. összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendeletben az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a 2016. évben a
„Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll, illetve a
2017. évi költségvetésbe betervezésre kerül.
Határidő: 2016. október 31. (szerződés megkötésére)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

35. napirendi pont
Előterjesztés Lesznai Anna bronzszobrának a díszvilágításáról
(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 szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
838/2016. (VIII. 31.) 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 Lesznai Anna szobor díszvilágításának
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kiépítési munkájával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza
meg bruttó 283.769,- 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: 2016. szeptember 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

36. napirendi pont
Előterjesztés információs táblák gyártásáról és kihelyezéséről
(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 szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
839/2016. (VIII. 31.) 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 10 db információs tábla legyártásával,
szállításával, valamint 4 db már meglévő és 6 db új oszlopra való kihelyezésével az Út-Őr
Forgalomtechnikai Kkt.-t (székhely: 1022 Budapest, Tulipán u. 29.) bízza meg bruttó 370.821,- 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 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 csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
840/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
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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 a Hatvan, Tabán út 51. sz. ingatlanon található, 7-0-0-0-0 sz. zárt
csapadékvíz elvezető rendszer tisztító aknája mellett található terület megsüllyedésének feltárási,
javítási munkálataival és a Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 35/A sz. ingatlan Damjanich utca felőli
járdájának, 32 m hosszan történő alátámasztási munkálataival összesen bruttó 714.000,- 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. szeptember 29. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján.
841/2016. (VIII. 31.) 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, Dózsa György utca 22-26. sz. ingatlanok előtt a
csapadékvíz elvezetés korrigálási munkálataival a Koroknai-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan,
Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 653.491,- 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. szeptember 29. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján.

38. napirendi pont
Előterjesztés utasváró pavilon beszerzéséről
(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 szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
842/2016. (VIII. 31.) 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 K-7 típusú utasváró beszerzésével a termék
kizárólagos gyártóját, az EUROELEMENT Kft.-t (székhely: 2092 Budakeszi, Tiefenweg utca 18.)
bízza meg bruttó 1.089.120,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendelet 2/a. számú mellékletében a 2016. évi városüzemeltetési feladatok között a város- és
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.
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Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

39. napirendi pont
Előterjesztés Tarsoly Imre, Nádas Sándor önkormányzati képviselők járdafelújítási és
képviselői kereteik egy részének felhasználásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
843/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvani Brunszvik Teréz
Óvoda gazdasági bejárata előtti rossz állapotú aszfaltos járdaszakasz javítási munkáival összesen 36
m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg
bruttó 251.460,-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 Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői
kerete terhére 251.460,-Ft erejéig rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
844/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvani Lesznai Anna Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
bejárata előtti rossz állapotú beton járdaszakasz javítási munkáival összesen 30 m2 felületen Kővári
Tamás egyéni vállakozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 240.000,-Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között Nádas Sándor önkormányzati képviselő járdafelújítási
kerete terhére 240.000,-Ft erejéig rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
40. napirendi pont
Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének
felhasználásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
845/2016. (VIII. 31.) 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 Viola utca és a Béke út rossz
állapotú betonjárdáinak a javítási munkáival összesen 63 m2 felületen Kővári Tamás egyéni
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 478.800,-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 Papp István önkormányzati képviselő képviselői
kerete terhére rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

846/2016. (VIII. 31.) 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 Teleki út rossz állapotú
aszfaltos járdaszakaszának a javítási munkáival összesen 138,45 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t
(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 949.490,-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 Papp István önkormányzati képviselő képviselői
kerete terhére rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

41. 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
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847/2016. (VIII. 31.) 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, Dózsa György utca 1 - 7. sz. ingatlanok előtt a
csapadékvíz elvezető árok szakaszos javítási munkálataival MÉZSORÁS-Építőipari Kft.–t
(székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg bruttó 426.720,- 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, Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2016. szeptember 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján.

42. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú
fakivágásokról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

közterületeken

és

ingatlanokon

történő

Papp István bizottsági elnök
A Bajzában is ki kellene vágni egy fát.
Gulyás Katalin főkertész
Már megtörtént, ha jól tudom.
Papp István bizottsági elnök
A nyárfára gondolok.
Gulyás Katalin főkertész
Igen, azt már kivágtuk.
dr Szikszai Márta jegyző
Főkertész asszony azt meg tudná mondani, hogy kell ilyen sok fát kivágni?
Gulyás Katalin főkertész
Általában lakossági bejelentésre vagy képviselői kérésre történik, vagy vannak olyan területek,
amelyet egyben szeretnénk felújítani. Mindig megvizsgálja egy bizottság a fát. Sajnos elmondható,
hogy Hatvanban általánosságban rossz állapotban vannak a fák, tehát elöregedettek és betegek.
Annak, hogy ilyen sok jött most be az is oka, hogy a nyár folyamán nem volt bizottsági ülés és
összegyűlt. Ami nagyobb mennyiségű fa és nagyobb terület, az a Horváth Mihály út 5 és 29 közötti
terület, ahol szélesebb rész van, ott nagyon sok elpusztult örökzöld van, vagy a fák nagyon sűrűn
nőttek. Nagyon sok a gyomfa, tehát a zöldjuhar és az ecetfa. Azt a részt szeretnénk egy kicsit
rendbe tenni. Az egy annyira frekventált rész, sokan látják, főleg most, hogy a Horváth Mihály út is
megújul. Egy kirándulást megérne, hogy végigmenjünk és megnézzük. A másik, ahol sokat vágunk
ki a Rákóczi út. Van egy kis szakasz, ahol még nem történt meg a fasor ifjítása illetve felújítása. A
szolgáltatók állandóan metszik azokat a fákat. Megmondom őszintén van ott négy darab olyan fa,
amin én is elgondolkodtam, hogy lecseréljük-e, mert azok szépek, de csak beáldoznám, persze
döntés kérdése, hogy egységes legyen, mert ott végig kőriseket tettünk. A Zöldfa Cukrászdától az
Apafi utcáig ez van még vissza és lesz egy szép fasorunk. Ezek vannak a Horváth Mihály úton és a
Rákóczi úton, a többi a városban szétszórva van. Vagy balesetveszélyes, vagy beteg, vagy van
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olyan, ami már ki is száradt és azért sürgős kivágni. Van olyan fa, amit már előbb kivágunk és
feljegyzést készítünk róla, mint a határozat megszületik. Nehéz döntés 2 dolog. Az egyik fát
kivágni, a másik pedig a fát pótolni, mert a vezetékek, amik a föld alatt futnak vagy a levegőben,
amik miatt a szolgáltatóval egyeztetni kell. Lassan ott tartunk, hogy nem tudjuk hova merjünk
ültetni, nem is vállalom fel, hanem végig egyeztetem. Hol az egyik, hol a másik szolgáltató kizárja
és visszajelzi, hogy nem lehet. Azért azt elmondanám, hogy ha egészséges fáról is van szó, a
bálványfa és a zöldjuhar kivágását szorgalmazom, mert ezek nagyon gyomosítanak és nagyra
megnőnek és tönkreteszik az épületet, a járdát, az úttestet. Ezeken nem gondolkodom, a többit
mindig mérlegeljük és ha olyan, akkor vissza is utasítjuk.
Papp István bizottsági elnök
Főkertész asszonytól azt szeretném kérni, hogy mivel tavaly a jégpályánál vizes fával fűtöttünk,
arra kérném, hogy száraz akácfát tessék nekünk különrakni körülbelül négy köbméternyit. Ott azért
egy viszonylag nagyobb kályha van és nyers fával csak füstöl és nincs meleg. Jegyzőasszonynak is
mondtam, hogy ne vegyünk magunknak külön négy köbméter vizes fát, mert annak semmi értelme.
ha beindul megint a korcsolyaszezon, egy nagyobb kályha lesz ott, hogy legyen meleg, mert azért
sokan odaültek mellé. Köszönöm.
Kondek Zsolt bizottsági elnök helyettes
Minden esetben pótlásra kerül minden kivágott fa, mert ezt ugye törvény írja elő, viszont a pótlás
helyével óriási gondokkal küzdünk. Azért általában kitalálunk egy olyan területet, ahová ezeket
lehet pótolni. Rengeteg olyan gyomfát vágunk ki, ami például sarjként indul. Sarjként még
kivághatná a tulajdonos, majd amikor már nyomja fel a kerítést, nyomja fel a járdát, akkor kérik az
önkormányzatot, hogy most már mi tegyük rendbe. Vagy ültetnek fát, eltelik 5-10 év és rájönnek,
hogy nem jó helyen van, mert nagyon közel van a járdához és folyik a falra a víz. Bizonyos utcákba
én nem is tennék fát, mert például a Csaba utca faltól falig beton és ha van valahol 20 cm hely,
akkor oda biztos betesznek egy olyan fát, amit majd csak engedéllyel lehet kivenni. Rengeteg beteg
fánk van, rengeteg balesetveszélyes fánk van, rengeteg olyan fánk van, ami megfogja a vizet, hogy
nem tudjon lemenni és utána az okoz lakossági problémát. Ezeket próbáljuk orvosolni. Ami olyan
jellegű kérés, azt általában mi leegyeztetjük és be sem jön már. Rengeteg elutasításunk is van, mert
nincs olyan állapotban a fa, vagy nincs olyan indok, ami alapján kivágnánk.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 17 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
848/2016. (VIII. 31.) 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 2123
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, , természetben Hatvan, Mátyás király utca 2. számú
ingatlan mellett, 2 db vadszilvafa és sarjadékainak kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db
gömbkőris beültetésével kerüljenek pótlásra a Rákóczi úti úti közterületen.
Határidő: 2016. szeptember 9. (kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

480

849/2016. (VIII. 31.) 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 2014
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben Hatvan, Bajcsy-Zs. út 15. mellett, 1 db
fekete eperfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbkőris beültetésével kerüljön
pótlásra a Rákóczi úti közterületen.
Határidő: 2016. szeptember 9. (kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
850/2016. (VIII. 31.) 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 0364
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Újhatvani temető területén 2
db vadgesztenyefa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db gömbkőris beültetésével kerüljön
pótlásra a Rákóczi úti közterületen.
Határidő: 2016. szeptember 9. (kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
851/2016. (VIII. 31.) 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 4931
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Dózsa Gy. u.1/A számú
ingatlan előtt 1 db nyírfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbkőris beültetésével
kerüljön pótlásra a Rákóczi úti közterületen.
.Határidő: 2016. szeptember 9. kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
852/2016. (VIII. 31.) 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 4931
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Dózsa Gy. u. 5. számú ingatlan
előtti közterületen 1 db szilvafa és 1 db almafa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db
gömbkőris beültetésével kerüljön pótlásra a Rákóczi úti közterületen.
Határidő: 2016. szeptember 9. (kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
853/2016. (VIII. 31.) 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 4931
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Dózsa Gy. u. 6. számú ingatlan
előtt 1 db berkenyefa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbkőris beültetésével
kerüljön pótlásra a Rákóczi úti közterületen.
Határidő: 2016. szeptember 9. (kérelem benyújtására)
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Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
854/2016. (VIII. 31.) 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 4931
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Dózsa Gy. u. 9. számú ingatlan
előtt 1 db akácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbkőris beültetésével kerüljön
pótlásra a Rákóczi úti közterületen.
Határidő: 2016. szeptember 9. (kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
855/2016. (VIII. 31.) 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 316
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Balogh Ádám u. 35. számú
ingatlan előtt 1 db meggyfa és 1 db cseresznyefa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2db
gömbkőris beültetésével kerüljenek pótlásra a Rákóczi úti közterületen.
Határidő: 2016. szeptember 9. (kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
856/2016. (VIII. 31.) 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 4220/12
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben Hatvan, Horváth M. út 79. számú ingatlan
előtt 4 fm fagyal sövény kivágásához azzal a feltétellel, hogy a sövény 16 db mirtuszlonc
beültetésével kerüljön pótlásra a Horváth Mihály úti közterületen.
Határidő: 2016. szeptember 9. (kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
857/2016. (VIII. 31.) 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 0531/2
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben Hatvan, Nagygombosi major területén1 db
akácfa és 1 db fenyőfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2db gömbkőris beültetésével
kerüljenek pótlásra a Rákóczi úti közterületen.
Határidő: 2016. szeptember 9. (kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
858/2016. (VIII. 31.) 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 4568/43
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Horváth M. út 5-29.számú
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ingatlanok előtt 4 db ecetfa, 1 db japánakác, 3 db keleti tuja, 2 db nyugati tuja, 2 db ezüstfenyő, 1
db lucfenyő, 2 db berkenye, 3 m2 tűztövis, 3 m2 piros levelű borbolya kivágásához azzal a
feltétellel, hogy a fák 1 db nyírfa, 2 db varázsfa, 3 db júdásfa, 1 db bükkfa, 1 db díszcsresznye és 7
db gömbkőris beültetésével kerüljenek pótlásra a Horváth Mihály úti és a Rákóczi úti közterületen.
Határidő: 2016 szeptember 9. (kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
859/2016. (VIII. 31.) 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 895/11
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Rákóczi út 51-57. számú
ingatlanok előtt 2db vérszilvafa, 1 db cseresznyefa,1 db szilfa, 2 db meggyfa, 12 db korai juharfa, 4
db gömbjuharfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 22 db gömbkőris ültetésével kerüljenek
pótlásra a Rákóczi úti közterületen.
Határidő: 2016. szeptember 9. (kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
860/2016. (VIII. 31.) 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 2647/7
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Népkert területén 1 db
szürkenyárfa és 4 db zöldjuharfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 5 db gömbkőris
beültetésével kerüljön pótlásra a Rákóczi úti közterületen.
Határidő: 2016. szeptember 9. (kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
861/2016. (VIII. 31.) 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 1661/18
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Teleki út 26. számú ingatlanon
(Hatvani Strandfürdő) 8 db nyárfa és 3 db jegenyenyár kivágásához azzal afeltétellel, hogy a fák 5
db kőrisfa, 3 db hársfa és 3 db fűzfa ültetésével kerüljenek pótlásra a Strandfürdő területén.
Határidő: 2016. szeptember 9. (kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
862/2016. (VIII. 31.) 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 5109/2hrsz.-ú önkormányzati
tulajdonú területen, természetben Hatvan, Géza fejedelem u. 2. számú ingatlanon ( Hatvani Kodály
Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola) 2 db mandzsufűz bokor kivágásához azzal
a feltétellel, hogy a cserjék 15 db madárbirs cserje ültetésével kerüljenek pótlásra az iskola területén.
Határidő: 2016. szeptember 9. (kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda
útján
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863/2016. (VIII. 31.) 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 3889
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Bajza u.16.számú ingatlan
előtt 1db mandzsufűz kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1db gömbkőris beültetésével
kerüljön pótlásra a Rákóczi úti közterületen.
Határidő: 2016.. szeptember 9. (kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
864/2016. (VIII. 31.) 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 2806/11
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben Hatvan, Balassi Bálint út 2806/11számú
ingatlan előtt 1 db akácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1db gömbkőris beültetésével
kerüljön pótlásra a Rákóczi úti közterületen.
Határidő: 2016.. szeptember 9. (kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

43. napirendi pont
Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének
felhasználásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
865/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a 780/2016. (VIII. 15.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
866/2016. (VIII. 31.) 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 Szőlőhegyen található
zártkertekhez vezető földutak javításához szükséges 120 m3 beton- és építési törmelék szállításával
és helyszínen történő bedolgozásával a Szé-Gé Trans Kft.-t (székhely: 3009 Kerekharaszt, Orgona
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utca 4.) bízza meg bruttó 500.000,- 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 Szinyei András önkormányzati képviselő
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

44. napirendi pont
Előterjesztés térkőburkolási munkálatokról
(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 szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
867/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a térkőburkolási munkálatokról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan városi köztemető bejárata előtti
Horváth Mihály úti járdaszakasz javítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest,
Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 3.680.079,-Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendeletben a „felhalmozási kiadások” között az Ó-Hatvani temető fejlesztése költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

45. napirendi pont
Előterjesztés viziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
(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 szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
868/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatáshoz
kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely:
3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített gördülő fejlesztési tervet az ivóvíz és a szennyvíz közmű
vonatkozásában.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy aláírja a gördülő fejlesztési
terv benyújtására vonatkozó meghatalmazást.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

46. napirendi pont
Pályázat bontás
Rékasi Éva osztályvezető
Most is azt tudom elmondani, amit a korábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére
kiírt pályázat kapcsán, hogy június végén a képviselő-testület kijelölt 10 darab lakást, melyekből
kettő a Tabán utcában, 7 darab a Pázsit utcában és 1 darab Újhatvanban egy kis kertes családi ház.
Rendkívül nagy volt az érdeklődés, nagyon sokan megtekintették és ehhez mérten felolvasom, hogy
melyikre érkezett be pályázat és melyik pályázat mit tartalmaz.
Az első a hatvani 4604/14/A/3 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 4. fsz. 1/A sz.
alatt található, 18 m2 nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlan, bruttó 1.100.000,- Ft,
azaz Egymillió-egyszázezer forint kikiáltási értéken. A pályázati kiírás feltétele volt, hogy az
ajánlati biztosíték a mindenkori vételárnak a 10%-át meg kell fizetni ajánlati biztosítékként.
Pályázó: Farkas Rajmund Zoltán vételi ajánlata: 1.200.000,- Ft.
A pályázatban leírtakat felolvasta, a pályázó a feltételeknek megfelelt.
A második a hatvani 4604/18/A17 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. 4/18
sz. alatt található, 52 m2 nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlanra, bruttó
2.800.000,- Ft, azaz Kettőmillió-nyolcszázezer forint kikiáltási értéken pályázat nem került
benyújtásra.
A harmadik a hatvani 3978/55/A/33 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 1/12.
sz. alatt található, 49 m2 nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlanra, bruttó
2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázezer forint kikiáltási értéken pályázat nem került
benyújtásra.
A negyedik Tabán a hatvani 3978/55/A/31 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út
11. 1/11. sz. alatt található, 55 m2 nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlanra, bruttó
3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint kikiáltási értéken
Pályázó neve: Gyenes Józsefné vételi ajánlata 3.050.000,- Ft.
A pályázatban leírtakat felolvasta, a pályázó a feltételeknek megfelelt.
Az ötödik a hatvani 3978/55/A/34 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 2/1. sz.
alatt található, 55 m2 nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlanra, bruttó 3.000.000,Ft, azaz Hárommillió forint kikiáltási értéken.
Pályázó: Kurta Zoltánné vételi ajánlata: 3.000.000,- Ft.
A pályázatban leírtakat felolvasta, a pályázó a feltételeknek megfelelt.
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A hatodik a hatvani 3978/55/A/36 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 2/2 sz.
alatt található, 49 m2 nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlanra, bruttó 2.700.000,Ft, azaz Kettőmillió-hétszázezer forint kikiáltási értéken pályázat nem került benyújtásra.
A hetedik a hatvani 3978/55/A/35 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 2/3. sz.
alatt található, 55 m2 nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlanra, bruttó 3.000.000,Ft, azaz Hárommillió forint kikiáltási értéken.
Pályázó: Kedves László vételi ajánlata: 3.010.000,- Ft.
A pályázatban leírtakat felolvasta, a pályázó a feltételeknek megfelelt.
A nyolcadik a hatvani 3978/55/A/38 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 3/3
sz. alatt található, 55 m2 nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlanra, bruttó
3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint kikiáltási értéken pályázat nem került benyújtásra.
A kilencedik a hatvani 3978/55/A/42 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 4/2
sz. alatt található, 49 m2 nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlanra, bruttó
2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázezer forint kikiáltási értéken pályázat nem került
benyújtásra.
A tizedik a hatvani 634 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Tompa M. u. 12. sz. alatt
található, 556 m2 nagyságú kivett lakóház, udvar megnevezésű belterületi ingatlanra, bruttó
3.200.000,- Ft, azaz Hárommillió-kétszázezer forint kikiáltási értéken.
Pályázó: Novák Szabina vételi ajánlata: 3.200.000,- Ft.
A pályázatban leírtakat felolvasta, a pályázó a feltételeknek megfelelt.
Szintén a június végi képviselő-testületi ülésen döntött a képviselő-testület a nem lakáscélú
helyiségek elidegenítéséről. Kettő darab pince, már nem funkcionáló óvóhelyről van szó a
Grassalkovich út 7-11. szám alatt, illetve a volt TÜZKÉV irodája. Az ezekre érkezett pályázatok a
következők:
A hatvani 2694/21/A/75 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Grassalkovich út 7-11. sz.
alatt található, 45 m2 nagyságú kivett óvóhely megnevezésű belterületi ingatlan legalább bruttó
290.000,- Ft, azaz Kettőszázkilencvenezer forint értéken történő elidegenítésére pályázat nem
érkezett.
A hatvani 2694/21/A/74 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Grassalkovich út 7-11. sz.
alatt található, 45 m2 nagyságú kivett óvóhely megnevezésű belterületi ingatlan legalább bruttó
380.000,- Ft, azaz Háromszáznyolcvanezer forint értéken történő elidegenítésére két pályázat
érkezett.
1. pályázó: Csuka-Sebestyén Zsuzsanna vételi ajánlata: 385.000,- Ft.
A pályázatban leírtakat felolvasta, a pályázó a feltételeknek megfelelt.
2. pályázó: Hajdú Tibor vételi ajánlata: 500.000,- Ft.
A pályázatban leírtakat felolvasta, a pályázó a feltételeknek megfelelt.
Javaslom, hogy ezen ingatlan az önkormányzat számára előnyösebb vételárat kínáló Hajdú Tibor
részére (lakcíme: 2192 Hévízgyörk, Szent Erzsébet u. 49.) bruttó 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer
forint vételáron kerüljön elidegenítésre.
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Az 5232/B helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, belterületi, 74 m2 nagyságú ingatlan (volt
TŰZKÉV épület) legalább bruttó 2.900.000,- Ft, azaz Kettőmillió-kilencszázezer forint vételáron
történő elidegenítésére négy pályázat érkezett.
1. pályázó: Hajdú Tibor vételi ajánlata: 5.500.000,- Ft.
A pályázatban leírtakat felolvasta, a pályázó a feltételeknek megfelelt.
2. pályázó: Robotka Tamás vételi ajánlata: 3.131.000,- Ft.
A pályázatban leírtakat felolvasta, a pályázó a feltételeknek megfelelt.
3. pályázó: Nagy Dániel István vételi ajánlata: 5.600.000,- Ft.
A pályázatban leírtakat felolvasta, a pályázó a feltételeknek megfelelt.
4. pályázó: Fain Józsefné vételi ajánlata: 3.000.000,- Ft.
A pályázatban leírtakat felolvasta, a pályázó a feltételeknek megfelelt.
Javaslom, hogy ezen ingatlan az önkormányzat számára legelőnyösebb vételárat kínáló Nagy
Dániel István részére (lakcíme: 3000 Hatvan, Kosztolányi u. 15.) bruttó 5.600.000,- Ft, azaz
Ötmillió-hatszázezer forint vételáron kerüljön elidegenítésre.
Papp István bizottsági elnök
Akkor 5 lakásra és a nem lakáscélú helyiségek közül kettőre megvan a nyertes pályázó, azok akik a
legmagasabb vételi árajánlatot adták, illetve javasoljuk azokat a lakásokat és nem lakáscélú
helyiségeket, amik most nem keltek el, újra kiírásra.
47. napirendi pont
Egyebek
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 50 perckor befejezettnek nyilvánította és
zárt ülést rendelt el.
K.m.f

PAPP ISTVÁN
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnök

KONDEK ZSOLT
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnökhelyettes

