
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült : Hatvan  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  Pénzügyi,  Gazdasági  és
Városfejlesztési  Bizottság,  valamint  Jogi  és  Ellenőrzési  Bizottságának  2010.
november 25-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében tartott
rendkívüli, összevont nyílt üléséről

Jelen vannak:

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Jogi és Ellen őrzési Bizottság részér ől:
 Bizottság részér ől:

Papp István bizottsági elnök Nádas Sándor bizottsági elnök
az ülés levezető elnöke Oroszlán Lajosné bizottsági tag

Mikó János bizottsági tag Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag
Lestyán Balázs bizottsági tag Rodek Antal bizottsági tag
Marján János bizottsági tag Papp István bizottsági tag
Bagi Miklós bizottsági tag

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:

Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok
Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető
Révész Péter gazdasági főosztályvezető
Dr. Egyed László jegyzői főosztályvezető
Komendáné Nagy Márta hatósági főosztályvezető
Kovács Imréné szociális osztályvezető
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd

Jegyzőkönyvvezet ő: Iványosné Berényi Anita

* * *

Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. 

Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság öt tagjának
részvételével az ülés határozatképes. 

A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata  volt.

Felvetetni kérte a nyílt ülésről – polgármester el őterjesztésében – a meghívón feltüntetett 2.
napirendi pont után a következő napirendi pontokat:

� Előterjesztés önkormányzati tulajdonú hatvani 2630/4 é s 5334/4 hrsz.-ú ingatlanokon az új
hatvani autóbusz-pályaudvar használatba vétele érde kében vezetékjog alapításáról

� Előterjesztés megbízási szerz ődések utólagos jóváhagyásáról
� Előterjesztés  a  hatvani  közszolgálati  televíziózás  el ősegítése  érdekében  megkötend ő

együttm űködési megállapodásról
� Előterjesztés  a  Média-Hatvan  Nonprofit  Közhasznú  Korlá tolt  Felel ősségű  Társasággal

műsorszolgáltatási  és  PR  kommunikációs  tevékenység  el látására  vonatkozó
közszolgáltatási szerz ődés megkötésér ől 
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Felvetetni kérte a nyílt ülésről – polgármester el őterjesztésében – a meghívón feltüntetett 4.
napirendi pont után a következő napirendi pontot:

� Előterjesztés egészségügyi szakellátás finanszírozása tárgyban 

Felvetetni kérte a nyílt ülésről – alpolgármester el őterjesztésében – a meghívón feltüntetett
4. napirendi pont után a következő napirendi pontot:

� Előterjesztés  a  Hatvan  és  Térsége  Beruházó  Víziközm ű  Társulatban  az  érdekeltségi
hozzájárulások képviseletér ől

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

103/2010. (XI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és
Városfejlesztési  Bizottsága  a  2010.  november  25-i  ülésének  napirendjét  a
következők szerint állapította meg:

1. Előterjesztés közbeszerzési tanácsadási szolgáltatás megrendeléséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági főosztályvezető

2. Előterjesztés  a  Polgármesteri  Hivatal  átszervezésére,  létszámcsökkentésre,
feladatok megszűntetéséből adódó döntésekre

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előadó: Oláh Gáborné humán politikai főtanácsadó

3. Előterjesztés  önkormányzati  tulajdonú  hatvani  2630/4  és  5334/4  hrsz.-ú
ingatlanokon  az  új  hatvani  autóbusz-pályaudvar  használatba  vétele  érdekében
vezetékjog alapításáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előadó: Révész Péter gazdasági főosztályvezető

4. Előterjesztés megbízási szerződések utólagos jóváhagyásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előadó: Braun Zsófia pénzügyi főosztályvezető

5. Előterjesztés  a  hatvani  közszolgálati  televíziózás  elősegítése  érdekében
megkötendő együttműködési megállapodásról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

6. Előterjesztés  a  Média-Hatvan  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű
Társasággal  műsorszolgáltatási  és  PR  kommunikációs  tevékenység  ellátására
vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előadó 5-6. napirendi pontig:  Komendáné Nagy Márta hatósági  

        főosztályvezető

7. Előterjesztés  a  300/2008.  (VI.  26.)  számú  képviselő-testületi  határozat
módosításáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
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8. Tájékoztató  a  Heves  Megyei  Önkormányzat  által  megfizetendő  fenntartói
támogatásról

(TUDOMÁSULVÉTEL)
Előadó 7-8. napirendi pontig: Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető

9. Előterjesztés egészségügyi szakellátás finanszírozása tárgyban
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjeszt ő 1-9. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester

10.Előterjesztés a Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulatban az érdekeltségi
hozzájárulások képviseletéről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjeszt ő: Horváth Richárd alpolgármester
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági  

főosztályvezető

1. napirendi pont
Előterjesztés közbeszerzési tanácsadási szolgáltatás m egrendelésér ől
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát és felolvasta a határozati javaslatot.

Lestyán Balázs bizottsági tag
Véleménye  szerint  egy  közbeszerzési  eljárásnál  fontos  a  szakmai  paraméter,  amit  ebben  az
előterjesztésben hiányol. Így ebben a kérdésben nem tud dönteni.

Komendáné Nagy Márta hatósági f őosztályvezet ő
Elmondta,  hogy  a  szerződés  december  31-én  lejár  és  addig  két  tanácsadói  óra  van.  Így
haladéktalanul meg kellett indítani az eljárást, ezért árajánlatokat kértek be elismert közbeszerzési
tanácsadó cégektől. Meg vannak a részletes szakmai paraméterek, csak a tartalmas kiterjedés miatt
nem szerepeltették az előterjesztésben. Egyszerű  hirdetményi eljárásról van szó.
Ezután mind a három ajánlattevő referenciáit felolvasta.

Lestyán Balázs bizottsági tag
Megköszönte a részletes tájékoztatót és egyet értett vele.

Papp István bizottsági elnök
Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  volt,  javasolta  annak
elfogadását. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

104/2010. (XI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta a közbeszerzési tanácsadási szolgáltatás megrendeléséről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  közbeszerzési  tanácsadási
szolgáltatást rendel  meg „egyes kórházi  eszközök beszerzése”  tárgyában az 599/2010.  (X.  28.)
számú  határozatában  meghatározott  közbeszerzési  eljárás  teljes  körű  lebonyolítására  a
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legkedvezőbb ajánlatot tevő ALTA-INVEST Consulting KFT-től (székhely: 5100 Jászberény, Thököly
út 9.)
A tanácsadói szolgáltatás fix összegű megbízási díja 80.000,- Ft +ÁFA, mely Hatvan Város 2010.
évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok
között szereplő közbeszerzési eljárási díjak előirányzata költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2010. december 1. (megbízási szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

2. napirendi pont
Előterjesztés  a  Polgármesteri  Hivatal  átszervezésére,  létszámcsökkentésre,
feladatok megsz űntetéséb ől adódó döntésekre

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Oroszlán Lajosné képvisel ő

Elmondta, hogy egyetért a költségtakarékos működtetés  kiemelt követelményével. Viszont ez az
előterjesztés sem a költségvetési kihatást tekintve, sem a tevékenyég indokai nem elégíti ki, hogy
állást tudjon foglalni.
Felmerül  az  Okmányiroda  kérdése.  Tapasztalatból  tudja,  hogy  jelenleg  is  sor  állás  van  az
okmányirodánál és az ügyintézéshez a kapott időpontra  több hetet kell várni. 
Egyetért  azzal,  hogy  a  városüzemeltetési  feladatok  kerüljenek  kiszervezésre  a  Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofi Zrt-hez. Viszont ez az előterjesztés számára nem ad elég információt.

Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok
Elmondta,  hogy  az  Okmányirodával  kapcsolatban  neki  ilyen  jellegű  tapasztalata  nem volt,  sőt
amikor ügyintézésre kért időpontot aznapra sikerült is elintéznie.

Papp István bizottsági elnök
Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  volt,  javasolta  annak
elfogadását. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

105/2010. (XI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  a  Polgármesteri  hivatal  átszervezésére,  létszámcsökkentésre,  feladatok
megszűntetéséből adódó döntésekre  szóló  előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja
elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  polgármester  által  benyújtott
előterjesztést  a  Polgármesteri  Hivatal  átszervezéséről,  létszámleépítéséről  és  a  feladat
megszűnésről. 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2010. december 31. napjával  megszünteti a következő
belső szervezeti egységeket:
- a Gazdasági Főosztályt, ezen belül a Beruházási Osztályt, a Gazdálkodási és Környezetvé-

delmi Osztályt és a Projektmenedzsment Osztályt, 
- a Hatósági Főosztályt, ezen belül az Építéshatósági Osztályt, az Ügyfélszolgálati Osztályt és

az Okmányirodát,
- a Jegyzői Főosztályt, ezen belül az Informatikai és Ügyviteli Osztályt, a Törvényességi Ellen-

őrzési Osztályt és a Gondnokságot,
- a Költségvetési Főosztályt, ezen belül a Költségvetési Osztályt és az Adóügyi Osztályt,
- Szervezési  Főosztályt,  ezen belül  az Oktatási,  Művelődési  és Humánpolitikai  Osztályt,  a

Szociális és Egészségügyi Osztályt és a Gyámhivatalt.
A Képviselő-testület 2011. január 1. napjától kezdődően létrehozza az alábbi belső szervezeti
egységeket:
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- a  Gazdálkodási  Irodát,  mely  magában  foglalja  a  Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztályt,  a
Számviteli, Vagyonnyilvántartási- és kezelési Osztályt és az Adóosztályt,

- a Műszaki és Városfejlesztési Irodát, mely magában foglalja a Műszaki-Koordinációs Osz-
tályt és a Településfejlesztési és Pályázati Osztályt,

- a Hatósági Irodát, mely magában foglalja az Építéshatósági Osztályt, az Igazgatási Osztályt
(Benne: szabálysértés, birtokháborítás, kereskedelmi igazgatás, hagyaték, ügyfélszolgá-
lat, okmányiroda, környezetvédelmi feladatok), a Szociális és Egészségügyi Osztályt és
a Városi Gyámhivatalt,

- az Intézmény-felügyeleti Irodát, mely magában foglalja az Ifjúsági és sport referenst, a Mű-
velődési referenst és az Oktatási referenst,

- a Jegyzői Irodát, mely magában foglalja a Törvényességi Ellenőrzési és Szervezési Osztályt
(Benne: Képviselő-testület, vezetők munkájának előkészítése, végrehajtása, Iktató, Szá-
mítástechnika, Gondnokság).

A  Képviselő-testület  alakuló  ülésén  az  szmsz.  módosításakor  létrehozott  Polgármesteri
Kabinet,  mely  feladatát  a  polgármester  közvetlen  irányításával  látja  el,  változatlanul
fennmarad. A városi főépítész a feladatait a polgármester közvetlen irányítása mellett látja el.
A belső ellenőrök és a humánpolitikai főtanácsadó a feladataikat a jegyző közvetlen irányítása
mellett látják el.

2. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítését bemutató ábrát jelen
határozat melléklete szerint elfogadja.

3. A Képviselő-testület  a  Polgármesteri  Hivatal  létszámát  96 fő  köztisztviselői,  ügykezelői  és
munkavállalói,  2  fő  önkormányzati  főtanácsadói  és  1  fő  állategészségügyi  munkavállalói
létszámmal, összesen 99 fővel hagyja jóvá.

4. A Képviselő-testület  a jelenlegi Polgármesteri  Hivatal  Gazdasági  Főosztálya feladatai  közül
megszünteti az alábbi feladatokat:
- önkormányzati tulajdonban álló lakások felújítása,
- a nem lakáscélú helyiségek bérbeadása, karbantartása, felújítása,
- ár- és belvízvédelmi feladatok ellátása. 

E  feladatok  ellátását  2011.  január  1.  napjától  kezdődően  az  önkormányzat  kizárólagos
tulajdonában álló  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  feladatává teszi.  A
Képviselő-testület  utasítja  a  Zrt.  vezérigazgatóját,  hogy  a  gazdasági  társaság  alap
dokumentumaiban (alapító okirat, szmsz) a feladatváltozások átvezetése iránt intézkedjen. 

A  Képviselő-testület  utasítja  Hatvan  város  jegyzőjét,  hogy  a  jelen  határozat  I.,  II.,  és  III.
pontjaiban foglalt képviselő-testületi döntéseket olyan időbeli ütemezéssel hajtsa végre, hogy
2011.  január  1.  napjától  kezdődően  a  Polgármesteri  Hivatal  az  új  szervezeti  struktúrában
láthassa el feladatait. 
A  Képviselő-testület  utasítja  Hatvan  város  jegyzőjét,  hogy  az  átszervezésből,  a
létszámcsökkentésből  és  a feladat  megszűnésből  adódó munkáltatói  intézkedéseket  2011.
január 31. napjáig tegye meg. 

A  Képviselő-testület  felhívja  a  jegyző  figyelmét  arra,  hogy  a  munkáltatói  döntéseinek
meghozatalakor humánusan járjon el,  mérlegelje, hogy mely köztisztviselő  szerez öregségi
nyugdíjjogosultságot, illetve kerülhet be a prémium évek programba, valamint a különleges
foglalkoztatási állományba. A jegyző legyen figyelemmel a központi jogalkotási folyamatokra.

A jegyző az érdekképviseletekkel a szükséges egyeztetéseket folytassa le. 

A jegyző a csoportos létszámleépítésre vonatkozó sajátos szabályokat a munkáltatói döntések
meghozatalakor alkalmazza.

Határid ő: a munkáltató döntések megkezdésére: azonnal, befejezésére: 2011. január 31.
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. alapító okiratának, szmsz-ének
módosítására: azonnal
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Felelős: Hatvan  város  jegyzője,  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.
vezérigazgatója 

3. napirendi pont
Előterjesztés  önkormányzati  tulajdonú  hatvani  2630/4  é s  5334/4  hrsz.-ú
ingatlanokon az új hatvani autóbusz-pályaudvar hasz nálatba vétele érdekében
vezetékjog alapításáról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Tájékoztatta a bizottsági tagokat az előterjesztés tartalmáról.

Révész Péter gazdasági f őosztályvezet ő
Elmondta, hogy a hatvani új autóbusz-pályaudvar építése kapcsán már fény derült arra, hogy
az ingatlanon több gázvezeték húzódik. Látótérbe került a boldogi út elágazásnál a gázvezeték.
Mivel  a  vezetékek  elhelyezkedése  a  beruházást  és  a  használatbavételt  akadályozza  a
vezetékek kiváltása szükséges.  Ennek érdekében meghatározásra kerültek új  nyomvonalak,
amely  a  Tigáz-DSO  Földgázelosztó  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  kezdeményezésére
beépülésre kerül.

Papp István bizottsági elnök
Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  volt,  javasolta  annak
elfogadását. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

106/2010. (XI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  a  kizárólagosan  önkormányzati  tulajdonú  hatvani  2630/4  és  5334/4  hrsz.-ú
ingatlanokon  az  új  hatvani  autóbusz-pályaudvar  használatba  vétele  érdekében  vezetékjog
alapításáról szóló  előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagosan önkormány-
zati tulajdonú

– hatvani 2630/4 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Boldogi úton található, művelés alól
kivett, „autóbusz pályaudvar” megnevezésű, 13699 m2 alapterületű, és

– hatvani 5334/4 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Boldogi úton található, művelés alól
kivett, „járda” megnevezésű, 1386 m2 alapterületű

ingatlanokon a jelen határozat mellékletét képező változási vázrajzokon és terület-kimutatáso-
kon feltűntetett  nyomvonalra és területnagyságra vonatkozóan ellenérték nélkül vezetékjogot
enged a  TIGÁZ-DSO Földgázelosztó  Korlátolt  Felelősségű  Társaság (szh.:  4200 Hajdúszo-
boszló, Rákóczi út 184.; cgjsz.: 09-09-013493; asz.: 13960430-2-44) részére, a jelen határozat
mellékletét képező okirat-tervezetben foglaltaknak megfelelően.

Határidő: 2010. december 31. (a vezetékjogot alapító szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján

4. napirendi pont
Előterjesztés megbízási szerz ődések utólagos jóváhagyásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban  kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

107/2010. (XI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  megbízási  szerződések  utólagos  jóváhagyásáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri  Hivatal  új
szerkezetben történő  felépítésével  kapcsolatosan külső  megbízási  szerződésekkel  ellátandó
feladatokra 6.101.000,- Ft-tal megemeli Hatvan város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.
(II. 12.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: költségvetési rendelet) szereplő  Polgár-
mesteri Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok kiadását, melynek fedezete a költségvetési ren-
delet 1. sz. mellékletében szereplő fejlesztési hitelek kamatkiadás maradványa. 

Határidő: 2010. december 31. (az előirányzatok átvezetésére)
Felelős: Hatvan város jegyzője a Költségvetési Főosztály útján

5. napirendi pont

Előterjesztés  a  hatvani  közszolgálati  televíziózás  el ősegítése  érdekében
megkötend ő együttm űködési megállapodásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Röviden  ismertette  az  előterjesztés  tartalmát.  Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  kérdés,
észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

108/2010. (XI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  a  hatvani  közszolgálati  televíziózás  elősegítése  érdekében  megkötendő
együttműködési  megállapodásról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  ajánlja
elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Hatvan TV” tárgyi és sze-
mélyi feltételinek biztosítása céljából 2009. június 9. napján megkötött együttműködési megálla-
podást a jelen határozat mellékletét képező okirat keretében módosítja és egységes szerkezet-
be foglalja akként, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhely:
3000 Hatvan, Madách u. 12.) és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1134 Bu-
dapest, Váci út 35.) együttműködési megállapodást köt a csatolt megállapodás-tervezetben fog-
laltak szerint.

Határidő: 2010. december 1. (együttműködési megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Főosztály útján
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6. napirendi pont
Előterjesztés  a  Média-Hatvan  Nonprofit  Közhasznú  Korlá tolt  Felel ősségű

Társasággal m űsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenység el látására
vonatkozó közszolgáltatási szerz ődés megkötésér ől
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban  kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

109/2010. (XI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  a  Média-Hatvan  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal
műsorszolgáltatási  és  PR  kommunikációs  tevékenység  ellátására  vonatkozó  közszolgáltatási
szerződés megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) – mely
gazdasági társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata –
2010. december 1-jével kezdődő hatállyal ötéves határozott időtartamra helyi közszolgálati mű-
sorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenység ellátására közszolgáltatási szerződést köt a
jelen határozat 1. sz. mellékletét képező szerződéstervezet szerint oly módon, hogy az ötéves
határozott időtartam lejártával a szerződés évente egy-egy éves határozott időtartamra közös
megegyezéssel  meghosszabbítható legyen.  A képviselő-testület  felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2010. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

7. napirendi pont
Előterjesztés  a  300/2008.  (VI.  26.)  számú  képvisel ő-testületi  határozat
módosításáról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Braun Zsófia költségvetési f őosztályvezet ő
Ez  az  előterjesztés  egy  óvadék  összeg  forrásának  a  módosításáról  ad  tájékoztatást.  Fel  van
tűntetve,  hogy  2008-ban  milyen  összeget  fizetett  be  a  Heves  Megyei  Vízmű  Zrt.  a  Víziközmű

Társulati  Hitelszerződés  alapján  csatornadíj  kapcsán.  A  Környezetvédelmi  Vízgazdálkodási
fejlesztési Alapon azóta képződött bérleti díjakból 411.259.840 Ft álla rendelkezésre. Hatvan Város
Önkormányzata jelenlegi költségvetési helyzete indokolttá teszi, hogy a 2008. évi  önkormányzati
céltartalékból befizetett 177.308.897 Ft összeget, mint önkormányzati hozzájárulást kicserélje és az
óvadék  forrásául  a  2008.  óta  képződött  Környezetvédelmi  Vízgazdálkodási  Fejlesztési  Alapon
rendelkezésre álló összeget terhelje meg a 177.308.897 Ft-tal. Így pénzhez jutott az önkormányzat.

Papp István bizottsági elnök
Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  volt,  javasolta  annak
elfogadását. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:
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110/2010. (XI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  a  a  300/2008.  (VI.  26.)  számú  képviselő-testületi  határozat  módosításáról  szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 300/2008. (VI. 26.) számú képviselő-testületi
határozatot módosítja és szövegezését  -  egységes szerkezetben – az alábbiak szerint  állapítja
meg:
„Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Környezetvédelmi
Vízgazdálkodási  Fejlesztési  Alap  felhasználásáról  szóló  előterjesztést  és  úgy  dönt,  hogy  a
Beruházási/fejlesztési (éven túli lejáratú) Víziközmű Társulati Hitelszerződés 7.4 pontjában Hatvan
Város Önkormányzatára vonatkozó, 2008. 06. 30-áig teljesítendő 292.856.403,- Ft óvadékfizetési
kötelezettséget a következők szerint biztosítja: 
2007. december 31-éig üzemeltetési szerződésből befolyt bevételből                       64 275 400 Ft

         ennek kamatából                             296 246 Ft
       2008. I., II. negyedévi bérleti díjból keletkezett bevételből            50 976 260 Ft

A 177 308 897Ft forrásaként a Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap nyújt fedezetet.
A  Környezetvédelmi  Vízgazdálkodási  Fejlesztési  Alapból  177 308 897  Ft  összeg  a  képviselő-
testületi  döntést követően átvezetésre kerül Hatvan Város Önkormányzata költségvetési számlájára
és  a 2010. évi általános tartalék költséghelyen kerül jóváírásra.
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  Víziközmű

Társulati Hitelszerződés 7.4 pontjában  Hatvan Város Önkormányzatára vonatkozó 292.856.403 Ft
óvadék  lejártakor  az  óvadék  összege  és  annak  kamatai  a  Környezetvédelmi  Vízgazdálkodási
Fejlesztési  Alapba  kerül  visszatöltésre.  Az  óvadék  fennállása  alatti  időszakban,  amennyiben  a
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapban nem áll elegendő fedezet a KIOP-1.1.2.-F-
2004-11-0007/2 azonosítószámú projekt keretében megvalósított szennyvízelvezető létesítmények
aktuális  felújítására,  pótlására,  akkor  a  hiányzó  összeget  Hatvan  Város  Önkormányzata  saját
költségvetéséből biztosítja.

Határidő: 2010. november 26.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Költségvetési Főosztály útján”

Határidő: 2010. november 26.
Felelős: Hatvan város jegyzője

8. napirendi pont
Tájékoztató  a  Heves  Megyei  Önkormányzat  által  megfi zetendő  fenntartói
támogatásról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök

Elmondta,  hogy  a  Heves  Megyei  Önkormányzat  pénzügyi  nehézségekkel  küszködik.  Ezt  a
tájékoztatót tudomásul kell venni és reméljük, hogy a probléma mielőbb megoldódik.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a tájékoztató
tudomásulvételét.

A bizottsági tagok megismerték és tudomásul vették a tájékoztatót.
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9. napirendi pont
Előterjesztés egészségügyi szakellátás finanszírozása tárgyban
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Az egészségfinanszírozás  kapcsán Oroszlán  Lajosné képviselő  asszony már  az  elmúlt  testületi
ülésen felvetette ezt a problémát. Most ez a probléma meg fog oldódni.

Oroszlán Lajosné képvisel ő

Véleménye ez jó megoldás, de felmerül a kérdés, hogy milyen nagyságrenddel jár ez.

Lestyán Balázs bizottsági tag
Elmondta, hogy egy pályázat van folyamatban. Tervezési szakaszában van és 1,5 milliárdról van
szó.
Ha az új cég jó előnyhöz jut, akkor a hiányt az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. 
Ami nagyon fontos, hogy a kórház működését biztosítani kell.

Oroszlán Lajosné képvisel ő

Még  egy  hónap  marad.  Véleménye,  hogy  esetleg  OEP  előleggel  átlehetne  hidalni,  hogy  az
önkormányzatot se hozza kellemetlen helyzetbe. Bízik benne, hogy jó úton haladnak és a kórház, a
közmegelégedés is javulni fog.

Lestyán Balázs bizottsági tag
Az OEP előleget nem lehet igénybe venni, viszont  január 1-je után arra törekszenek,  hogy 0%
legyen a gazdálkodás.

Marján János bizottsági tag
Milyen összegről van szó?

Lestyán Balázs bizottsági tag
160 millió Ft-ról.

Marján János bizottsági tag
Zrt-nek nem fog hiányozni?

Papp István bizottsági elnök
Kérte, hogy ne úgy kezeljük, mint külön álló rész. A megoldás a lényeg.

Marján János bizottsági tag
Véleménye, hogy konkretizálni kell ezeket a dolgokat.

Lestyán Balázs bizottsági tag 
Javasolja, hogy a pénzügyi hátteret vizsgálják meg. 

Oroszlán Lajosné képvisel ő

Véleménye, hogy először ezt kell elfogadni. Ha megszületett erre a döntés, akkor kerüljön sor az
átvizsgálásra, mivel az egészségügyi kft. működéséről van szó. Fontos a folyamatosság.

Lestyán Balázs bizottsági tag
A kórház érdekeit kell elsősorban figyelembe venni. Az ideális helyzet, ha az új kft. 0-val indul. A
probléma akkor kezdődött, amikor a Zrt. átvette a HospInvest-től.

Oroszlán Lajosné képvisel ő

Ha a megosztás eldől, akkor a kft. kárpótlást is kaphat, ami még segíthet, ha nem akkor az OEP
előleg segíthet és mondhatjuk rendeztük, viszont mi lesz a Zrt. finanszírozásával?
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Marján János bizottsági tag
Most ott tartunk, hogy megint létrehoztunk egy kft.-t és az alaptőkéjével nem foglalkoztunk. Számára
ez a probléma.

Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok
Mindennél fontosabb a kórház megmentése.

Papp István bizottsági elnök
Vannak fiskális és humános ügyek. Most előtérbe kell, hogy kerüljön a humános ügy. Lényeg, hogy
működjön a kórház.
Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  volt,  javasolta  annak
elfogadását. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

111/2010. (XI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta a egészségügyi szakellátás finanszírozása tárgyában szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a 43/1999. (III. 3.) Korm.
számú rendelet 6/C §-ában meghatározott rendelkezésekre úgy dönt, hogy az egészségügyi
szakellátás  finanszírozására  az  OEP  által  nyújtott  2010.  november  hónapra  esedékes
finanszírozás teljes összege a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t illeti
meg,  míg  a  2010.  december  havi  finanszírozás  teljes  összege  a  Hatvani  Kórház-
Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű
Társaságot (új cégneve: Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság) illeti meg.

2. Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  2009.  augusztus  1.
napjától  2010.  december  31.  napjáig  terjedő  időszak  egészségügyi  szakellátás
finanszírozására  vonatkozóan  az  OEP által  nyújtott  esetleges  többletfinanszírozás  teljes
összege a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t illeti meg, illetőleg a Zrt.-t
terheli az esetleges későbbi OEP által történő visszavonások teljes összege. 

Határidő: 2010. december 1. (szerződések aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Főosztályvezető útján

10. napirendi pont
Előterjesztés  a  Hatvan  és  Térsége  Beruházó  Víziközm ű  Társulatban  az
érdekeltségi hozzájárulások képviseletér ől

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

112/2010. (XI. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulatban az érdekeltségi hozzájárulások
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képviseletéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-
testületnek:

3. Hatvan Város önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 443/2005. (XI. 24.) sz., a
444/2005. (XI. 24.) sz. és a 445/2005. (XI. 24.) sz. határozatát 2010. november 26. napjával
hatályon kívül helyezi.

4. Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  Hatvan  Város
Önkormányzatát, mint tulajdonost 2010. november 26. napjától a jelen határozat melléklete
szerinti  önkormányzati  ingatlanok  vonatkozásában  a  Hatvan  és  Térsége  Beruházó
Víziközmű Társulatban küldöttként Szabó Zsolt polgármester képviseli. 

Határidő: 2010. november 26.
Felelős: Hatvan város jegyzője

Papp István bizottsági elnök
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
rendkívüli nyílt ülését 8.50 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f

PAPP ISTVÁN

az ülés levezető elnöke
   IVÁNYOSNÉ BERÉNYI ANITA

      jegyzőkönyvvezető
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