
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 2017. november  13-án 7.45 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében
tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és  Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Kondek Zsolt elnök-helyettes 
- Palik Józsefné tag
- Marján János tag

Igazoltan távol maradt: Papp István elnök, Bagi Miklós tag

- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

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

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

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   677  /2017.     (XI.   13  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottsága
2017. november 13-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontja:

1. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
és  a  Zagyvakörnyéki  Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás 2017.
november 13-i üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában

Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester

Határidő: 2017. november 13.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. november
13-i üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában

Kondek Zsolt:  Megérkezett  az  a  levél  pénteken  délben,  amiről  csütörtökön szólt  a  rendkívüli  testületi
ülésünk, ezért van most ez a rendkívüli. Határidős feladataink vannak, hiszen ma 9.00 órakor már ennek a
társulásnak lesz az ülése, ezért van ez a korai időpont. Az előterjesztést és a többi dolgot a pénteki napon
tudták elkészíteni. 



Más hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A nyolc
határozati javaslatot egyben tette fel szavazásra.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   678  /2017.     (XI.   13  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  és  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. november 13-i üléseire előterjesztett napirendi
pontok tárgyában és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 597/2017. (XI. 9.) számú, az 598/2017. (XI. 9.) számú, 
a 600/2017. (XI. 9.) számú, a 601/2017. (XI. 9.) számú, a 603/2017. (XI. 9.) számú és a 604/2017. (XI. 9.) 
számú határozatait hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   679  /2017.     (XI.   13  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  és  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. november 13-i üléseire előterjesztett napirendi
pontok tárgyában és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Zagyvakörnyéki Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  és  a  Hatvan  és  Környéke  Települési  Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás részesedés-szerzését a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban, valamint azt, hogy a társulások elnöke a határozat 1. és 2.
mellékletei  szerinti  tervezetekben  foglalt  tartalommal  az  üzletrész-átruházási  szerződést  megkösse,  és  a
társaság társasági szerződésének a módosítását megszavazza. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot,  hogy a fenti  álláspontot  a társulási  tanácsok ülésein
képviselje  és  igennel szavazzon  az  üzletrész  átruházás  és  a  Kft.  társasági  szerződésének  módosítása
tárgyában.

Határidő: a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen)
Felelős:Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   680  /2017.     (XI.   13  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  és  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. november 13-i üléseire előterjesztett napirendi
pontok tárgyában és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  és  a  Szelektív  Hulladékhasznosító  és  Környezetvédelmi  Nonprofit
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  között  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  szerződés  megkötését  a
határozat melléklete szerinti tervezetnek megfelelő tartalommal.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot,  hogy a fenti  álláspontot  a társulási  tanácsok ülésein
képviselje igennel szavazzon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése tárgyában.

Határidő: a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen)
Felelős:Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   681  /2017.     (XI.   13  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  és  a  Zagyvakörnyéki  Települési



Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. november 13-i üléseire előterjesztett napirendi
pontok tárgyában és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  támogatja a  Hatvan  és  Környéke  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  és a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi
Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  között  a  vagyonkezelési  szerződés  megkötését  a  határozat
melléklete szerinti tervezetnek megfelelő tartalommal. 
Felhívja  a  Képviselő-testület  a  delegált  tanácstagot,  hogy  a  fenti  álláspontot  a  társulási  tanács  ülésén
képviselje és igennel szavazzon a vagyonkezelési szerződés megkötése tárgyában.

Határidő: a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen)
Felelős:Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   682  /2017.     (XI.   13  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  és  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. november 13-i üléseire előterjesztett napirendi
pontok tárgyában és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal támogatja az új
vagyonkezelési szerződések alapján keletkező, valamint a korábbi vagyonkezelési szerződések megszűnése
alapján  az  ingatlanon  megszűnő vagyonkezelési  jog keletkezésének,  illetve  megszűnésének az  ingatlan-
nyilvántartásba való bejegyzéséhez szükséges nyilatkozatok megtételét. 
Felhívja  a  Képviselő-testület  a  delegált  tanácstagot,  hogy  a  fenti  álláspontot  a  társulási  tanács  ülésén
képviselje és igennel szavazzon a vagyonkezelési joggal kapcsolatos nyilatkozatok tárgyában.

Határidő: a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen)
Felelős:Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   683  /2017.     (XI.   13  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  és  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. november 13-i üléseire előterjesztett napirendi
pontok tárgyában és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata, a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás,  valamint  a  Hatvan  és  Térsége
hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között 2016. május 27. napján létrejött
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  vagyonkezelési  szerződést  –összhangban  a  Hatvan  és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás általi felmondással – felmondja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  hatvan  város  polgármesterét  a  felmondással  kapcsolatos
jognyilatkozat megtételére.

Határidő: a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen)
Felelős:Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   684  /2017.     (XI.   13  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  és  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. november 13-i üléseire előterjesztett napirendi
pontok tárgyában és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37/B. §-a
alapján a  határozat  melléklete  szerinti  tartalommal  a  Szelektív  Hulladékhasznosító és  Környezetvédelmi



Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal vagyonkezelési szerződést köt. 

Határidő: legkésőbb a társulási tanácsok üléseinek, illetve megismételt üléseinek napján
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   685  /2017.     (XI.   13  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  és  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. november 13-i üléseire előterjesztett napirendi
pontok tárgyában és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal támogatja az
ingatlan-nyilvántartásba benyújtott vagyonkezelési szerződések alapján keletkezett a hatvani 054/14 hrsz-ú
ingatlanra bejegyzett vagyonkezelési jog törlését.

Felelős: Hatvan város polgármestere
Határidő: legkésőbb a társulási tanácsok ülése, illetve megismételt ülése napján

Több napirendi pont nem lévén Kondek Zsolt  elnök-helyettes megköszönte a jelenlévők részvételét és a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 7.52 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
         Palik Józsefné                                          Kondek Zsolt

  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési                     Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
                     Bizottság tagja                                                 Bizottság elnök-helyettese


