
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 2017. április 27-én 8.45 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott
rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és  Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Kondek Zsolt elnök-helyettes
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag, Marján János tag 

- dr. Kovács Éva aljegyző
- Nagy Ferenc a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyvezetője
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető
- Makai Beatrix jegyzőkönyvvezető

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

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

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   249  /2017.     (IV.   27  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottsága
2017. április 27-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulással
kapcsolatos döntésekről 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd

2. Előterjesztés  a  Hatvani  Tankerületi  Központ  pályázatához  szükséges  hozzájáruló  nyilatkozatok
megadásáról

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

3. Előterjesztés a József Attila utcát érintő forgalomtechnikai módosításról 
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
 

Határidő: 2017. április 27.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 



1./ napirendi pont 
Előterjesztés a  Hatvan és  Környéke Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése Társulással
kapcsolatos döntésekről 

Papp István: Tudvalévő, hogy meg akarják szüntetni a hatvani önkormányzatnak a ráhatását, a felügyeleti
jogát az egész hulladékos üggyel kapcsolatosan és le akarják váltani a polgármesterünket, át akarják vinni
Herédre. Ennek biztos megvan az oka, mert 3,8 milliárd Ft-os beruházásról van szó. Úgy gondolom, hogy
polgármester úr, mivel egy becsületes ember, bizonyos dolgokat nem írna alá, mint elnök és ez az oka az
egésznek szerintünk. Itt felhatalmazzuk a polgármestert azokra a jogosítványokra, amiről szó lesz holnap a
társulási  ülésen  10  órakor.  Be  lehet  oda  menni  másnak  is,  ugye?  -  csak  nem lehet  hozzászólni,  mert
hozzászólnék.
dr.  Kovács  Éva: Még  ezt  annyival  egészíteném  ki,  hogy  a  hulladékgazdálkodás  területén  is  folyik  a
központosítás  és  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást  végző  Kft.-től  a  megfelelőségi  véleményt
visszavonták, ami nem egyedi jelenség az országban. Minden szolgáltatótól a térségben ez a megfelelőségi
vélemény  visszavonásra  került,  ezért  kaptunk  egy  levelet  és  a  jogszabály  is  előírja,  hogy  köteles  az
önkormányzat a közszolgáltatási szerződést a saját Kft.-énkkel felmondani. Ez a felmondási idő hat hónapra
szól.  Hat  hónapos  hatály,  ez  közös  megegyezéssel  módosítható.  A fő  dolog,  hogy  a  közszolgáltatási
tevékenység folyamatosan, zavartalanul legyen ellátva. Ennek érdekében természetesen a Kft. ügyvezetője és
polgármester úr is mindent meg fog tenni, illetve előzetes egyeztetések folytak már személyesen, ahol azt a
tájékoztatást  kapta polgármester  úr,  illetve Nagy Ferenc  is  jelen volt  ezen az egyeztetésen,  hogy a Kft.
továbbra is részt fog venni majd a szolgáltatásban, hogyha feláll ez az új rendszer, úgy mint teljesítési segéd,
illetve mint  alvállalkozó. Hogy ennek mi  lesz a  jogi  formája,  ez majd akkor kiderül,  de sajnos konkrét
tudomásunk sem az új közszolgáltató személyéről, sem az új vagyonkezelő személyéről nincs, ezért sem
támogatja polgármester  úr  a  társulásnak azt  a  döntését,  hogy most  a  vagyonkezelési  szerződés azonnali
hatállyal  megszüntetésre  kerüljön,  mivel  az  új  vagyonkezelő  személye  nem  ismert.  A közszolgáltatási
szerződés felmondását csak azért támogatjuk, mert a jogszabály ezt a kötelezettséget előírja, tekintettel arra,
hogy ez a megfelelőségi vélemény visszavonásra került.
Nagy Ferenc: Mivel hat hónapos hatállyal mondjuk fel, gyakorlatilag most még nem változik semmi.
dr.  Kovács  Éva:  Ha  a  jogszabályi  környezet  vagy  a  jogalkotási  szándék  vagy  bármi  változna,  akkor
természetesen  majd  ezt  a  határozatot  a  testület  hatályon  kívül  helyezi,  csak  meg  szeretnénk  felelni  a
jogszabályoknak, mert az előírja, hogy fel kell mondani.
Papp István: Magasabb szintű jogszabályról van szó.

Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök egyben feltette szavazásra mind a négy határozati javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   250  /2017.     (IV.   27  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  Hatvan  és  Környéke  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete,  mint a  Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen nemmel szavaz a Társulás
Tanács elnökének a visszahívása és új elnök választása napirendi pont tárgyalása során.
 
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét,  hogy  a
Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi
ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 

Határidő: A társulási tanács soron következő tanácsülése
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   251  /2017.     (IV.   27  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  Hatvan  és  Környéke  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete,  mint a  Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen nemmel szavaz a Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal
kötött vagyonkezelési szerződés azonnali hatályú felmondása napirendi pont tárgyalása során.
 
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét,  hogy  a
Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi
ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 

Határidő: A társulási tanács soron következő tanácsülése
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   252  /2017.     (IV.   27  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  Hatvan  és  Környéke  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete,  mint a  Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  tagja  a  soron  következő  Társulási  Tanácsülésen  nemmel  szavaz  a
Társulásra  átruházott  önkormányzati  feladat-  és  hatáskörök  tekintetében  új  vagyonkezelési  szerződés
megkötésével kapcsolatos intézkedésekről szóló döntés tárgyalása során.

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét,  hogy  a
Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi
ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 

Határidő: A társulási tanács soron következő tanácsülése
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   253  /2017.     (IV.   27  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  Hatvan  és  Környéke  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulással kapcsolatos döntésekről 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 többségi tulajdonosa a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37. §-a, valamint a közszolgáltatási szerződés 5. pontja alapján hat hónap
felmondási  idő  közbeiktatásával  felmondja,  azzal,  hogy  a  felmondási  idő  alatt  a  közszolgáltató  a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja és a közszolgáltatási feladata zavartalan ellátása
érdekében a felmondás hatálya közös megegyezéssel módosítható.

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  Hatvan  város  polgármesterét,  hogy
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  szerződés  felmondása  és  közfeladat  folyamatos  ellátása érdekében
szükséges valamennyi intézkedést megtegye. 

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont 
Előterjesztés  a  Hatvani  Tankerületi  Központ  pályázatához  szükséges  hozzájáruló  nyilatkozatok
megadásáról

Tóth Ivett: A Hatvani  Tankerület  vezetője tegnapelőtt  kereste  meg személyesen polgármester  urat  és  a
tegnapi nap folyamán juttatta el írásban azon szándékukat, hogy az állami fenntartók részére kiírt pályázati
felhívásra  pályázni  kívánnak  és  ennek  keretében  az  előterjesztésben  is  megjelölt  két  iskolát  külön



pályázatban szeretnék felújítani, a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskolát és a Zeneiskolának egy bizonyos
tevékenységeihez kapcsolódó beruházásokat. Azért is kellett a rendkívüli bizottságira hozni, hiszen tegnap
kaptuk meg és május 15-ig kérik, hogy polgármester úr aláírja a nyilatkozatokat, ami a tulajdonos jogkörét
gyakorolja.
Papp István: Komplett felújításról van szó? Külső?
Tóth  Ivett: Nem  teljesen,  csak  belső.  Ez  EFOP-os  pályázat,  ezek  zömében  nem  infrastrukturális
beruházások. A belső felújítást jelenti.

Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök feltette szavazásra a határozati javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   254  /2017.     (IV.   27  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  Hatvani  Tankerületi  Központ
pályázatához szükséges hozzájáruló nyilatkozatok megadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mint  a  Hatvani  Kodály  Zoltán  Értékközvetítő  és
Képességfejlesztő Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem útja 2.;  5109/2 hatvani hrsz.), illetve a
Kocsis  Albert  Zeneiskola-Alapfokú Művészeti  Iskola (3000 Hatvan,  Balassi  Bálint  út  36.;  2755 hatvani
hrsz.) ingatlanának tulajdonosa, felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvani Tankerületi Központ
EFOP-4.1.3-17 kódszámú pályázatához szükséges tulajdonosi nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2017. május 12. (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a József Attila utcát érintő forgalomtechnikai módosításról 

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök feltette szavazásra a határozati javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   255  /2017.     (IV.   27  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság a  képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a József Attila utca 2. sz. ingatlan telekhatárával egy vonalba kerüljön
kihelyezésre  egy  „Megállni  tilos”  jelzőtábla  „Kivéve  áru  rakodása  20  m”  kiegészítő  tábla  kerüljön
kihelyezése.

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

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.55 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
         Kondek Zsolt                                    Papp István

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


