
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült : Hatvan  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  Pénzügyi,  Gazdasági  és
Városfejlesztési  Bizottság  2010.  december  14-én  9,00  órakor  a  Polgármesteri
Hivatal kis tanácskozó termében tartott  nyílt üléséről

Jelen vannak:

Papp István bizottsági elnök
az ülés levezető elnöke

Mikó János bizottsági tag
Lestyán Balázs bizottsági tag
Marján János bizottsági tag
Bagi Miklós bizottsági tag

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:

Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok
Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető
Bánkutiné Katona Mária költségvetési osztályvezető
Hegymeginé Medveczki Éva adóügyi osztályvezető
Révész Péter gazdasági főosztályvezető
dr. Egyed László jegyzői főosztályvezető
Szonda Melinda  hatósági osztályvezető
Kovács Imréné szociális osztályvezető
Kovács János szervezési osztályvezető
dr. Tordai Edina jogi ügyintéző
dr. Veres András ügyvéd
Arató Balázs ARMAÚT BT. műszaki ellenőr
Sándor Tibor Hatvani Volán Zrt. forgalmi irányító igazgató
Baranyi Lajos cigány kisebbségi önkormányzati képviselő
Kovács Gáborné jogi és ellenőrző bizottsági tag

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 ülésre – polgármester el őterjesztésében – a meghívón nem szerepelt
1. napirendi pontként a következő előterjesztést:

� Előterjesztés Hatvan város nevének cégnévként történ ő használatáról

 A meghívón feltüntetett 30. napirendi pontot 2. napirendi pontként tárgyalják, melynek címe:
� Előterjesztés  az  önkormányzati  tulajdonú  hatvani  belte rületi  utak  forgalomtechnikai

felülvizsgálatáról szóló szakmai anyag elfogadásáró l

A meghívón  feltüntetett  15.  napirendi  pontot  10.  napirendi  pontként  tárgyalják,  melynek
címe: 
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� Előterjesztés Hatvan város 2010. évi költségvetésér ől szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Leveteni kérte  a meghívón szerepelt következő nyílt ülési napirendi pontokat:

� Előterjesztés egyes kórházi eszközök leltározásáról, s elejtezésér ől
� Előterjesztés a Hatvan Városi M űvelődési Központ és Könyvtár átszervezésér ől
� Előterjesztés az „önkormányzati tulajdonú víziközm ű vagyon üzemeltetéshez kapcsolódó”

gördül ő beruházási terv elfogadásáról
� Előterjesztés  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsol atos  hulladékkezelési  helyi

közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkor mányzati rendelet módosításáról
� Előterjesztés  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit

Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltat ási szerz ődések módosításáról
� Előterjesztés  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  lakáso k  és  helyiségek  bérletére  és

elidegenítésére,  valamint  az  elidegenítésb ől  származó  bevételek  felhasználására
vonatkozó szabályokról szóló 45/2006. (XII. 15.) ön kormányzati rendelet módosításáról

� Előterjesztés  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyontá rgyak  feletti  rendelkezési  jog
gyakorlásáról szóló 16/2006. (III. 24.) önkormányza ti rendelet módosításáról

� Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 893/7 0 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésér ől
� Tájékoztató  a  2005.  és  2009.  közötti  lezárt  önkormá nyzati,  intézményi  pályázatok

teljesítésér ől, fenntartási kötelezettségeir ől
� Előterjesztés a hatvani 5226 hrsz.-ú ingatlan adásvéte li szerz ődésének felbontásáról
� Tájékoztató a „MÁV tanm űhely” néven ismert hatvani 20602 hrsz.-ú ingatlanró l
� Előterjesztés  az  ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005  kódszámú  pá lyázattal  összefügg ő  egyéb

kiegészít ő döntésr ől
� Előterjesztés  a  közterületek  használatáról,  valamint  p arkolóhelyek  létesítésér ől  és

használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányza ti rendelet módosításáról szóló 25/2010.
(VIII. 27.) önkormányzati rendelet hatályba nem lép éséről 

Leveteni kérte  a meghívón szerepelt zárt ülési napirendi pontot:

� Előterjesztés a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti üz let eladásával kapcsolatos tulajdonosi
intézkedésekr ől

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

113/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési
Bizottsága a 2010. december 14-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. Előterjesztés város nevének cégnévként történő használatáról

2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani belterületi utak forgalomtechnikai
felülvizsgálatáról szóló szakmai anyag elfogadásáról

3. Előterjesztés a Parádfürdői Állami Kórház, mint bérbeadó és az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság,
mint bérbevevő között a parádi 439/1 és a parádi 435/6 hrsz. alatti ingatlanokra megkötött bérleti
szerződés jóváhagyásáról

4. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének módosításáról

5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata által Hatvani Hírek (Hatvan Város lapjának) címmel
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alapított időszaki kiadványának kiadói joga átruházásáról, szerkesztői jogok gyakorlásáról és
Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete 643/2010. (XI. 25.) számú határozatának
kiegészítéséről

6. Előterjesztés a Grassalkovich Oktatási és Kulturális Alapítvánnyal kötött közművelődési
megállapodás felülvizsgálatára

7. Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésekről szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról

8. Előterjesztés közbeszerzési tanácsadási szolgáltatás megrendeléséről

9. Előterjesztés Hatvan város 2010. évi közbeszerzési tervének módosításáról

10. Előterjesztés Hatvan város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról

11. Előterjesztés a folyószámla-hitelkeret igénybe vételére vonatkozó közbeszerzési eljárás
indításáról és az ehhez kapcsolódó további döntésekről

12. Előterjesztés a képviselő-testület 2011. évi munkatervéről

13. Előterjesztés Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzattal új együttműködési megállapodás
megkötéséről

14. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról

15. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójáról

16. Előterjesztés az 574/2010. (X. 28.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

17. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 40/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról

18. Előterjesztés a vállalkozók kommunális adójáról szóló 24/1995. (X. 26.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről

19. Előterjesztés az óvodai és általános iskolai feladatellátás jelenlegi rendszerét érintő átszervezés
koncepciójáról

20. Előterjesztés a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok megvalósítására elnyert támogatás
intézményekre történő lebontásáról

21. Előterjesztés a hatvani közoktatási intézmények részére kötelezően biztosítandó akkreditált
adminisztrációs és ügyviteli szoftverről

22. Előterjesztés a Hatvan város közterületein lévő műalkotások megőrzésére, javítására vonatkozó
intézkedési tervről

23. Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás
létrehozására vonatkozó Társulási Megállapodás módosításáról

24. Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény alapító okiratának
módosításáról

25. Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjáról szóló 33/2003.
(XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról, és normatív támogatásának igénybevételéről
szóló beszámolóról

26. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. (III.
26.) önkormányzati rendelet és a Végső és Fehér Kkt.-val megkötött közszolgáltatási szerződés
módosításáról
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27. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjról, valamint a vízterhelési díj megállapításáról szóló
34/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó előkészítő tárgyalásokról

28. Előterjesztés Hatvan város közvilágítási hálózata üzemeltetési feladatait ellátó vállalkozó
kiválasztására

29. Előterjesztés az új autóbusz-pályaudvar használatbavétele után szükséges zajmérési feladatok
ellátójának kiválasztásáról

30. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található illegális hulladéklerakók
felszámolásáról

31. Tájékoztató egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása tárgyában lebonyolított
közbeszerzési eljárásban meghozott döntésről

32. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési rendjének módosításáról

33. Előterjesztés a Hatvan, Mártírok útja 14. szám alatti Társasház működéséhez kapcsolódó
tulajdonosi döntésről

34. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata által megrendelt közbeszerzési értékhatárt el nem érő
építőipari beruházások kivitelezőinek regisztrációs rendszerébe történő felvételre beérkezett
pályázatok bontásáról

35. Előterjesztés az ÉMOP-4.3.1./2/2F-2f/2009/0032 kódszámú „Tartalomhoz a forma – korszerű
oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában” című pályázathoz kapcsolódó egyéb kiegészítő
döntésről

36. Előterjesztés az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 kódszámú Funkcióbővítő telpülésrehabilitáció –
„Helyi közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése – Hatvani autóbusz-pályaudvar
építése” című pályázat létesítéséhez kapcsolódó egyéb döntésekről

37. Előterjesztés az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 kódszámú Funkcióbővítő településrehabilitáció –
„Helyi közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése – Hatvani autóbusz-pályaudvar
építése” című pályázattal összefüggő egyéb kiegészítő döntésről

38. Előterjesztés az ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 kódszámú „Kistérségek központi településeinek
közlekedés fejlesztése – Hatvani északi tehermentesítő út III. szakasz építése” című pályázattal
összefüggő egyéb kiegészítő döntésről

39. Előterjesztés a Kisfaludy utca használatával kapcsolatos egyezség jóváhagyásáról

40. Előterjesztés A 2010. évi őszi növénytelepítésekre vonatkozó vállalkozási szerződés
módosításáról

41. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú közterületen álló fásszárú növények kivágásáról

ZÁRT ÜLÉS:
N A P I R E N D:

1. Előterjesztés a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet megszűnése miatti kártérítési
ügyekkel kapcsolatos intézkedésekről

2. Előterjesztés „Hatvan város közvilágítási hálózatának működéséhez szükséges villamos áram
beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

3. Előterjesztés a méhnyakrák elleni védőoltás bevezetéséről
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4. Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvételről

1. napirendi pont
Előterjesztés város nevének cégnévként történ ő használatáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

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

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:

114/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében  megtárgyalta
Hatvan  város  nevének  cégnévként  történő  használatáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati
javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete akként dönt, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági
céglejárásról és a végleszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 4. § (5) bekezdésében foglaltak szerint
hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  a  Hatvan  és  Vidéke  Takarékszövetkezet  által  alapított  gazdasági
társaság  (cg.  Száma:  10-09-031400,  székhelye:  3000  Hatvan,  Kossuth  tér  22.)  cégnevében  illetve
rövidített  nevében  vezérszóként  feltüntetésre  kerüljön  a  Hatvan  név  az  alábbiak  szerint:  TAKING-
HATVAN Ingatlan-értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, illetve TAKING-HATVAN Kft.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

2. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani belte rületi utak forgalomtechnikai fe-
lülvizsgálatáról szóló szakmai anyag elfogadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Arató Balázs m űszaki ellen őr
Elmondta,  hogy  több  mint  egy  éve  kapta  az  önkormányzati  tulajdonú  hatvani  belterületi  utak
forgalomtechnikai felülvizsgálatának feladatát. Gyakorlatilag erről szól az anyag. Ez év márciusában
helyszíni  szemlén  vett  részt,  amelyen  a  kressztáblákat  és  forgalmi  rendet  vizsgálta.  Ezeket
rögzítette  a  szabályrendbe,  mely  alapján  felvázolta  a  jelenlegi  helyzetet.  Véleménye  szerint  a
városban nem rendszemlélet szerint történik a forgalomtechnika, ezért  az általa tett javaslatokat
felsorolta.

 A tett javaslatokat a szakmai anyag tartalmazza, amit a Gazdasági Főosztályon és a polgármesteri
Kabineten megtekinthető.

Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok
Javasolta a Bajcsy-Zsilinszky út - Buzogány utca kereszteződésben gyalogos átkelőhely kialakítását. 

Bagi Miklós bizottsági tag
Megkérdezte egy gyalogos átkelőhely kialakításának mennyi a költség vonzata?
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Arató Balázs m űszaki ellen őr
Maga a kijelölés kb. 100.000,- Ft,  a létesítéssel együtt  az átkelőhely kialakítása 500.000,-  Ft-ra
tehető..

Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok
Véleménye szerint a lakosok nem szeretik az egyirányúsítást. 

Papp István bizottsági elnök
Támogatta és javasolta a Rákóczi út- Tompa Mihály utca közti szakasz egyirányúsítását..

Marján János bizottsági tag
Véleménye szerint már volt ilyen példa az egyirányúsításra és bevált.

Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok
Kérte, hogy a Kölcsey Ferenc utcának a Rákóczi út-Tompa Mihály utca közti szakasza egyirányúsítása
miatt  –  a  Kölcsey  Ferenc  utca-Váci  Mihály  utca  kereszteződésében  információt  adó  tábla  kerüljön
kihelyezésre, mely mutatja, hogy a Rákóczi út felé a legrövidebb útvonalon a Váci Mihály utcán és a
Zöldfa utcán keresztül vezet az út.   

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:

115/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében  megtárgyalta az
önkormányzati tulajdonú hatvani belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálatáról szóló szakmai anyag
elfogadásáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  ajánlja  elfogadásra  a  képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (jóváhagyólag) elfogadja – jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal – az önkormányzati tulajdonú hatvani belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgála-
táról szóló szakmai dokumentációt –   az alábbi

módosító indítvánnyal:

A  belterületi  utak  forgalomtechnikai  felülvizsgálatáról  szóló  szakmai  anyagban,  a  javasolt
forgalomtechnikai változtatások részletes  helyszínrajzai  7.9 lapján a Bajcsy-Zsilinszky úton,  a Bajcsy-
Zsilinszky út-Buzogány utca kereszteződésben gyalogos átkelőhely kialakítása kerüljön feltüntetésre.

Határid ő: 2010. december 17.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján

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

116/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében  megtárgyalta az
önkormányzati tulajdonú hatvani belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálatáról szóló szakmai anyag
elfogadásáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  ajánlja  elfogadásra  a  képviselő-
testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (jóváhagyólag) elfogadja – jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal – az önkormányzati tulajdonú hatvani belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgála-
táról szóló szakmai dokumentációt –   az alábbi

módosító indítvánnyal:

A belterületi  utak forgalomtechnikai felülvizsgálatáról szóló szakmai anyagban a javasolt  változtatások
részletes helyszínrajzai 7.4 rajzszámán a Kölcsey Ferenc utcában – Kölcsey Ferenc utcának a Rákóczi
út-Tompa Mihály utca közti szakasza egyirányúsítása miatt – a Kölcsey Ferenc utca-Váci Mihály utca
kereszteződésében információt adó tábla kerüljön kihelyezésre, mely mutatja, hogy a Rákóczi út felé a
legrövidebb útvonalon a Váci Mihály utcán és a  Zöldfa utcán keresztül vezet az út.   

3. napirendi pont
Előterjesztés a Parádfürd ői Állami Kórház, mint bérbeadó és az Albert Schweit zer Kórház-
Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhaszn ú  Korlátolt  Felel ősségű  
Társaság, mint bérbevev ő között a parádi 439/1 és a parádi 435/6 hrsz. alat ti ingatlanokra 
megkötött bérleti szerz ődés jóváhagyásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Gál Erzsébet politikai f őtanácsadó
A parádi kórház ingatlanról van szó. 2006. év óta a hatvani kórház üzemelteti a parádi kórházat,
akkor a bérleti díjat havi 4 millió Ft-ban határozták meg, amit az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet fizet. A jelen szerződés egy átmeneti szerződés, sajnos  csak 1 évre szól.

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:

117/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében  megtárgyalta a
Parádfürdői Állami Kórház, mint bérbeadó és az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, mint bérbevevő között a parádi 439/1
és a parádi 435/6 hrsz. alatti ingatlanokra megkötött bérleti szerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  az  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan,
Balassi B. u. 16., cg. szám: 10-09-031298, adószám: 23027381-1-10,) alapítója és egyszemélyes tulajdo-
nosa akként határoz, hogy a Parádfürdői Állami Kórház (székhely: 3244 Parádfürdő, Kossuth út 21.) és
az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság között 2011. január 1-jei hatállyal 2011. december 31-ig tartó határozott időtartamra
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létrejött, a parádi 439/1 hrsz. és parádi 435/6 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződést a jelen
határozat mellékletét képező bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Hatvan város polgármestere az Aljegyző útján

4. napirendi pont
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendel őintézet Egészségügyi Szolgáltató Non-
profit Közhasznú Korlátolt Felel ősségű Társaság ügyvezet őjének módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Gál Erzsébet politikai f őtanácsadó
Elmondta, hogy dr. Rosta Ildikó 2010. december 31. napjával lemondott ügyvezetői tisztségéről,
ezért szükséges új ügyvezetőt megválasztani.  Korábbi tisztségviselő bármikor visszahívható.
Dr. Zámbó László  már töltött  be igazgatói állást,  az önéletrajza mindenki számára bármikor
rendelkezésre áll. 

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban  kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását.
Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

118/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében  megtárgyalta az
Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt
Felelősségű  Társaság  ügyvezetőjének  módosításáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati
javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  az  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet
Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (cg.száma:  10-09-
031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16., a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemé-
lyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 31. § (2) bekez-
dése alapján - Dr. Rosta Ildikó Ilona (anyja neve: Varga Ilona, lakik: 3000 Hatvan, Forgács Simon u. 44.)
ügyvezető e tisztségre vonatkozó 2010. december 10. napján kelt lemondását 2010. december 31. napjá-
val elfogadja, tudomásul veszi és megállapítja, hogy a Dr. Rosta Ildikó Ilonával 2010.10.28. napján az
ügyvezetői tisztség vonatkozásában megkötött megbízási szerződés, annak 6./ pontjára tekintettel meg-
szűnik, melyről szerződő felek külön jelen határozat mellékletét képező szerződést megszűntető okiratot
írnak alá, erre tekintettel felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert a megbízási szerződését megszüntető
okirat aláírására.

Határidő : 2011. január 16. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

Papp István bizottsági elnök
 Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

119/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében  megtárgyalta az
Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt
Felelősségű  Társaság  ügyvezetőjének  módosításáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati
javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata, mint az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgál-
tató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hat-
van, Balassi Bálint  u.  16.,  a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb
szerve úgy dönt, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, ügyvezetőjének Dr. Zámbó Lász-
ló (anyja neve: Nyilas Borbála, lakik: 3516 Miskolc, Bádogos u. 15. 1/1. választja meg 2011. január 1.
napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra bruttó 800.000,- Ft munkabér megállapítása mellett a
jelen határozat mellékletét képező munkaszerződésben foglalt feltételekkel, és felhatalmazza Szabó Zsolt
polgármestert az új ügyvezető munkaszerződésének aláírására.

Határidő: 2010. december 16. (munkaszerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

Papp István bizottsági elnök
 Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

120/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében  megtárgyalta az
Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt
Felelősségű  Társaság  ügyvezetőjének  módosításáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati
javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata, mint az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi

Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (cg.száma:  10-09-031298,
székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16., a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes

tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító ok-

irat szövegét elfogadja. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
Zsolt polgármestert az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat mó-
dosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok
aláírására.

Határidő: 2011. január 16. (okiratok cégbírósági benyújtására)

Felelős: Hatvan város polgármestere

5. napirendi pont

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata által Hatvani  Hírek (Hatvan Város lapjának) címmel
alapított id őszaki kiadványának kiadói joga átruházásáról, szerk esztői jogok gyakorlásáról és
Hatvan Város Önkormányzati Képvisel ő-testülete 643/2010. (XI. 25.) számú határozatának
kiegészítésér ől
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Gál Erzsébet politikai f őtanácsadó
Az  októberi  testületi  ülésen  megalakult  a  Média-Hatvan  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt
Felelősségű  Társaság,  minden ehhez kapcsolatos feladattal  a  kft.-t  bíznák  meg.  A Hatvani
Hírek nem volt regisztrálva, most ennek rendbe tétele fog megtörténni. 
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Papp István bizottsági elnök
Tari Ottóval és az iNFO 60 Reklámstúdió Bt-vel megkötött vállalkozási szerződés 2010. december
31. napján lejár és erre tekintettel szükséges dönteni a szerkesztőség vezetőjének a személyéről.
Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  volt,  javasolta  annak
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

121/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében  megtárgyalta az
Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt
Felelősségű  Társaság  ügyvezetőjének  módosításáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati
javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Hatvani Hírek időszaki lap alapítója akként dönt,
hogy a Hatvani Hírek című időszaki lap nevét Hatvani Hírlap elnevezésre módosítja.

Határidő: 2010. december 17.

Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

122/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében  megtárgyalta az
Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt
Felelősségű  Társaság  ügyvezetőjének  módosításáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati
javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata által
alapított Hatvani Hírlap című időszaki lap kiadói jogait – a közszolgáltatási szerződésben foglaltakra fi-
gyelemmel - ötéves határozott időtartamig a Hatvan Város Önkormányzata által alapított Média-Hatvan
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságra (székhelye: 3000 Hatvan, Madách u. 12., cg.szá-
ma: 10-09-031348) ruházza át, ennek keretében a lapot a nonprofit  kft. adja ki. Hatvan Város Önkor-
mányzata, mint a Hatvani Hírlap időszaki lap alapítója megbízza a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Korlátolt  Felelősségű  Társaság ügyvezetőjét,  hogy a törvényes  állapot  helyreállítása  érdekében a lap
nyilvántartásba vétele iránt szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

123/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében  megtárgyalta az
Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt
Felelősségű  Társaság  ügyvezetőjének  módosításáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati
javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Hatvani Hírek című időszaki lap alapítója a saj-
tóról szóló 1986. évi II. törvény 7. § (2) bekezdés c) pontja szerint akként dönt, hogy a Hatvani Hírlap
című időszaki lap szerkesztőségének vezetőjévé (szerkesztőjévé) a kiadóként megjelölt  Média-Hatvan
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság mindenkori ügyvezetőjét jelöli ki, aki jelen határozat
meghozatal napján Kempf Károly Ignác - an: Bodó Matild - lakcíme: 2363 Felsőpakony,
Deák Ferenc u. 3. A szerkesztő ezen feladatainak ellátásért - tekintettel a Média-Hatvan Nonprofit Köz-
hasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységére - külön díjazásban nem részesül, tevékenységét
társadalmi megbízatás keretében látja el.

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2010. december 31. napja (szerződések aláírására)

Felelős: Hatvan város polgármestere az Aljegyző útján

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

124/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében  megtárgyalta az
Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt
Felelősségű  Társaság  ügyvezetőjének  módosításáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati
javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzati  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 – megkötött és 643/2010. (XI.25.) számú határozatával jóváha-
gyott közszolgáltatási szerződését a Hatvan Város Önkormányzata által alapított Hatvani Hírlap című idő-
szaki kiadvány kiadására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó melléklettel egészíti ki, a jelen ha-
tározat 1. sz. mellékletét képező tervezet szerint. A képviselőtestület felhatalmazza Hatvan város polgár-
mesterét a mellékletben foglaltak aláírására.

Határidő: 2010. december (szerződések aláírására)

Felelős: Hatvan város polgármestere az Aljegyző útján

6. napirendi pont
Előterjesztés a Grassalkovich Oktatási és Kulturális A lapítvánnyal kötött közm űvelő-
dési megállapodás felülvizsgálatára

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
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:

125/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében  megtárgyalta a
Grassalkovich Oktatási és Kulturális Alapítvánnyal kötött közművelődési megállapodás felülvizsgálatára
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését az egyes
közművelődési feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodásról. A Képviselő-testület úgy ha-
tároz, hogy a Grassalkovich Oktatási és Kulturális Alapítvány által ellátott közművelődési feladatokat a jö-
vőben az ismét önállóvá váló művelődési ház fogja ellátni. Erre tekintettel a Képviselő-testület felkéri Hat-
van Város Polgármesterét, hogy az alapítvány vezetőivel folytasson egyeztető megbeszéléseket annak
érdekében, hogy 2010. december 31. napján az együttműködési megállapodás közös megegyezéssel
megszüntetésre kerüljön. Amennyiben az egyeztető  megbeszélések nem vezetnek eredményre, úgy a
Képviselő-testület felkéri Hatvan Város Polgármesterét, hogy 2010. december 31. napján hat hónap fel-
mondási idő közbeiktatásával mondja fel a megállapodást. Ebben az esetben a Képviselő-testület tudo-
másul veszi, hogy a megállapodás 2011. június 30. napján fog megszűnni. A Képviselőtestület kötelezett-
séget vállal arra, hogy a 2010. évi támogatás időarányos összegét, azaz 2.250.000.-Ft-ot a 2011. évi költ-
ségvetési rendeletében tervezni fog.

Határidő: azonnal és 2010. december 31.
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Szervezési Főosztály útján

7. napirendi pont
Előterjesztés a helyben központosított  közbeszerzésekr ől  szóló önkormányzati  
rendelet megalkotásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Gál Erzsébet politika f őtanácsadó
Véleménye szerint be kellene kapcsolni  a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft..-t, a Hatvani
Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Kft.-t  és  a  Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-t.

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:

126/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében  megtárgyalta a
helyben központosított közbeszerzésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesz-
tést és a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet javasolja a Képviselő-testületnek elfo-
gadásra.

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

Braun Zsófia költségvetési f őosztályvezet ő
Elmondta, hogy az előterjesztés tartalma arról szól,  hogy milyen ajánlatok születtek és ezek
kiválasztásáról.  A beérkezett  árajánlatok teljes részletességben tartalmazzák  az ajánlattevők
szakmai  önéletrajzát,  referencia  listáját,  eljárásrendenként  az  árajánlatot  és  az  eljárások
lebonyolítására vonatkozó tételes ajánlatot.

Marján János bizottsági tag
Ez a közbeszerzési eljárás ketté van bontva. Miért?
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Veres András ügyvéd
Általános  tanácsadásra  is  szükség  van  az  önkormányzatnak,  vagyis  a  háttér  támogatás
biztosítása. A másik a nagyobb tapasztalattal rendelkező szakértői pályázat, ami 1 évre szól. A
meghatározó díjak nem fix díjak, hanem eljárási díjak.

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:

127/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében  megtárgyalta
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 szolgálta-
tást rendel meg adminisztratív feladatok ellátására,  általános közbeszerzési tanácsadás nyújtására és
közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására 2011. január 01-2011. december 31. közötti időtar-
tamra az alábbiak szerint:

1.  Hatvan Város Önkormányzata a közbeszerzésekhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátására,
általános tanácsadás végzésére (rendelkezésre állás) és közbeszerzések nemzeti eljárásrendbe, meghí-
vásos eljárásban történő  lebonyolítására az ALTA-INVEST Consulting KFT-t (székhely:  5100. Jászbe-
rény, Thököly út 9.) bízza meg. A megbízás díja adminisztratív feladatok ellátása esetén legfeljebb havi
20 órára 3200.- Ft/óra + ÁFA, nemzeti eljárásrendben meghívásos eljárásban történő lebonyolításra áru-
beszerzés, szolgáltatás megrendelés esetén 120.000.- Ft + ÁFA, építési beruházás esetén 160.000.- Ft +
ÁFA. 

– Hatvan Város Önkormányzata közbeszerzési eljárások teljes körű  lebonyolítására nemzeti  eljárás-
rendben nyílt eljárásban (hirdetményes) és közösségi eljárásrendben történő lebonyolítására dr. Tur-
csányi Dániel ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadót (3300. Eger, Bajcsy zs. út 3. II/5.) bízza
meg. A megbízás díja nemzeti eljárásrendben nyílt eljárás (hirdetményes) lebonyolítására árubeszer-
zés, szolgáltatás megrendelés, építési beruházás esetén 250.000.- Ft + ÁFA, közösségi eljárásrend-
ben árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés, építési beruházás esetén 400.000.- Ft + ÁFA. A közbe-
szerzési  tanácsadási  szolgáltatás  megbízási  díját  3.000.000.-  Ft + ÁFA összegben Hatvan város
2011. évi költségvetésébe kell beépíteni. A Képviselő-testület megbízza Hatvan Város Polgármeste-
rét a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2010. december 31. (megbízási szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a megbízott aljegyző útján

9. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város 2010. évi közbeszerzési ter vének módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Braun Zsófia költségvetési f őosztályvezet ő
Minden évben közbeszerzési terv születik és ha egyéb változás merül fel, akkor módosítani kell.
Jelen esetben a képviselő-testület 2010. szeptember 30-i ülésén tűzte napirendjére Hatvan város
2010.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2010.  (II.  12.)   önkormányzati  rendeletének  módosítására
vonatkozó előterjesztést.  Az előterjesztés értelmében Hatvan Város önkormányzata az időközben
keletkezett  átmeneti  működési  hiányát  folyószámla-hitelkeret  igénybe  vételével  (működési  hitel)
kívánja megszüntetni, mely pénzügyi szolgáltatás igénybe vétele érdekében közbeszerzési eljárást
kell lefolytatni. Ezt fel kell tüntetni az önkormányzat közbeszerzési tervében.
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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:

128/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében  megtárgyalta
Hatvan város 2010. évi közbeszerzési tervének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5.
§ (4) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően 145/2010. (III. 25.) sz. határozatával elfogadott, va-
lamint  175/2010.  (IV.  9.)  sz.,  203/2010.  (IV.  29.)  sz.,  291/2010.  (V.  29.)  sz.,  323/2010.  (VI.  24.)  sz.,
342/2010. (VII. 8.) sz. és 376/2010. (VII. 22.) sz. , 516/2010.
(IX. 30.) sz., 598/2010. (X. 28.) sz. határozataival módosított 2010. évi közbeszerzési tervét jelen határo-
zat melléklete szerint módosítja.

Határidő: 2010. december 20. (közzétételre)
Felelős: Hatvan város mb. aljegyzője

10. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város 2010. évi költségvetésér ől szóló 5/2010. (II. 12.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Braun Zsófia költségvetési f őosztályvezet ő
Hatvan  város  2011.  és  2012.  évi  költségvetésének  és  likviditási  helyzetének  stabilitása
érdekében célszerű  és indokolt a 600.000 eFt folyószámla hitelkeret 2012. december 31-éig
történő  meghosszabbítása.  Jelen  gazdasági  helyzetben  figyelembe  kell  venni,  hogy  a
közbeszerzési eljárás lefolytatása és a határidők párhuzamosak legyenek egymással.

Gál Erzsébet politikai f őtanácsadó
Elmondta, hogy ez 0% biztonságot ad az önkormányzat működéséhez.

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:

129/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében  megtárgyalta
Hatvan város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet ajánlja elfogadásra a képviselő –testületnek.

11. napirendi pont
Előterjesztés a folyószámla-hitelkeret igénybe vételér e vonatkozó közbeszerzési 
eljárás  indításáról és az ehhez kapcsolódó további  döntésekr ől

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
Röviden ismertette  az előterjesztést.  Felsorolta a bíráló bizottság tagjait.  Elmondta, hogy három
ajánlat érkezett és közülük dr. Turcsányi Dániel ügyvéd ajánlata a legkedvezőbb.

Gál Erzsébet politikai f őtanácsadó
A folyószámla-hitelkeret igénybevétele miatt  az államháztartás működési rendjéről  szóló rendelet
alapján közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ki kell írni a pályázatot.

Papp István bizottsági elnök
Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  volt,  javasolta  annak
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

130/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében  megtárgyalta a
folyószámla-hitelkeret  igénybe  vételére  vonatkozó  közbeszerzési  eljárás  indításáról  és  az  ehhez
kapcsolódó további döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra
a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „folyószámlahitelkeret igénybe vételé-
re” tárgyában közösségi eljárásrendben hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni az állam-
háztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet 174-176. §-aiban foglalt kizáróla-
gos jog alapján, melynek becsült értéke nettó 56.000.000.- Ft. Az eljárás megindulását megelőzően bíráló
bizottság alakuljon, amely a képviselőtestület,  valamint szervei szervezeti  és működési szabályzatáról
szóló 35/2010. (XI. 26 ) önkormányzati rendelet és mellékletei szerint köteles eljárni. A bíráló bizottság a
következő személyekből álljon:
1) Horváth Richárd képviselő – elnök
2) Papp István képviselő
3) Kondek Zsolt képviselő
4) dr. Szabó József osztályvezető ( Gazdasági Főosztály )
5) Bánkutiné Katona Mária osztályvezető (Költségvetési Főosztály)
A tárgyi közbeszerzési eljárás pénzügyi forrását a Képviselő-testület 2011. és 2012. évi költségvetésébe
betervezi.

Határidő: 2010. december 17. (az eljárás megindítására)
Felelős: Bíráló Bizottság az aljegyző útján

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés második  határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

131/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében  megtárgyalta a
folyószámla-hitelkeret  igénybe  vételére  vonatkozó  közbeszerzési  eljárás  indításáról  és  az  ehhez
kapcsolódó további döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra
a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közbeszerzési tanácsadási szolgálta-
tást rendel meg „folyószámla-hitelkeret igénybevétele” tárgyában …../2010. (XII. 16.) számú határozatá-
ban meghatározott közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására a legkedvezőbb ajánlatot tevő  Dr.
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Turcsányi Dániel ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadót (3300. Eger, Bajcsy Zs. u. 3. II/5.) bízza
meg. A tanácsadói szolgáltatás megbízási díja 200.000.- Ft + ÁFA, mely összeg Hatvan Város Önkor-
mányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az 1. számú mel-
lékletben szereplő felhalmozási hitel kamatfizetés költséghelyen rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan Város Polgármesterét a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2010. december 17. (megbízási szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a mb. aljegyző útján

12. napirendi pont
Előterjesztés a képvisel ő-testület 2011. évi munkatervér ől

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Braun Zsófia költségvetési f őosztályvezet ő
Ez a munkaterv egy előirányzat,  előre láthatólag februárban kerül  sor a 2011. évi  költségvetési
rendelet elfogadására.

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:

132/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a
képviselő-testület 2011. évi munkatervéről  szóló  előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja
elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1), (2) és (3) bekezdése
alapján 2011. évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. A képviselő-testület felkéri a
polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések előkészítését a munkaterv szerint szervez-
zék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja bizottságait, hogy a jövő évi munkaterveiket a képviselő-
testületi ülések napirendjei figyelembevételével fogadják el.

Határidő: 2010. december 17.
Felelős: Hatvan város polgármestere és jegyzője

13. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormány zattal új együttm űkö-

dési megállapodás 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:

133/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta
Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzattal új együttműködési megállapodás megkötéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
68. § (3) bekezdése alapján együttműködési megállapodást köt 2011. január 1-jétől a Hatvan Város Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzattal a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete
éves költségvetéseinek, beszámolóinak összeállítására, pénzügyi-számviteli ügyeinek segítésére vonat-
kozó részletes szabályokról és az eljárás rendjéről. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város pol-
gármesterét az együttműködési megállapodás aláírására, egyidejűleg a korábbi együttműködési megálla-
podást jóváhagyó 26/2004. (II.26.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

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

14. napirendi pont
Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának  megállapításáról

(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:

134/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta
fiatalok  helyi  életkezdési  támogatásának  megállapításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati
javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

1.  Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  fiatalok  helyi  életkezdési  támogatásáról  szóló
5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet alapján

· Bognár Anett  (szül.:  Hatvan, 2009. 11. 19.,  a. n.:  Kaszás Julianna) Hatvan, Nagygombos major 16.
szám alatt  lakó gyermeket 40.000,-  Ft egyszeri  önálló életkezdési  támogatásban részesíti,  melyet  18.
életévének betöltése napjától vehet igénybe;

· Farkas Noémi (szül.: Hatvan, 2010. 05. 05., a. n.: Szűcs Erzsébet Melinda) Hatvan, Kossuth tér 8. 3.
em. 26. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet
18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

· Imre Dorina (szül.: Kistarcsa, 2010. 07. 21., a. n.: Srej Szilvia) Hatvan, Kazinczy u. 34. szám alatt lakó
gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betölté-
se napjától vehet igénybe;

· Kéki Marcell István (szül.: Hatvan, 2010. 05. 20., a. n.: Lipusz Bernadett) Hatvan, Arany János u. 111.
szám alatt  lakó gyermeket 40.000,-  Ft egyszeri  önálló életkezdési  támogatásban részesíti,  melyet  18.
életévének betöltése napjától vehet igénybe;

· Kővári Bálint (szül.: Hatvan, 2010. 09. 30., a. n.: Csüllög Anita) Hatvan, Apafi u. 5. szám alatt lakó gyer-
meket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti,  melyet 18. életévének betöltése
napjától vehet igénybe;
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· Lévai Laura Luca (szül.: Bp. XII., 2010. 04. 05., a. n.: Szabó Lívia) Hatvan, Viola u. 7. szám alatt lakó
gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betölté-
se napjától vehet igénybe;

· Orkisz Dóra (szül.: Hatvan, 2010. 08. 18., a. n.: Kovács Ildikó) Hatvan, Csányi út 31. szám alatt lakó
gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betölté-
se napjától vehet igénybe;

· Orosz Bálint (szül.: Bp. XII., 2010. 01. 16., a. n.: Rozsnoki Judit) Hatvan, Kazinczy u. 8. 3. em. 22. szám
alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévé-
nek betöltése napjától vehet igénybe;

· Simkó Kenéz (szül.: Hatvan, 2010. 09. 07., a. n.: Gömöri Gréta) Hatvan, Dózsa György u. 6. 1. ép. TT.
35. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18.
életévének betöltése napjától vehet igénybe;

· Tóth Krisztofer (szül.: Hatvan, 2010. 09. 18., a. n.: Szabados Szilvia) Hatvan, Dembinszky u. 41. szám
alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévé-
nek betöltése napjától vehet igénybe;

· Tóth Luca Vivien (szül.: Hatvan, 2010. 08. 07., a. n.: Benei Orsolya) Hatvan, Esze Tamás u. 1. szám
alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévé-
nek betöltése napjától vehet igénybe;

· Varga Imre Zsombor (szül.: Gyöngyös, 2010. 02. 01., a. n.: Deák Dorina) Hatvan, Grassalkovich út 3-5.
3. em. 19. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, me-
lyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

· Wágner Gergő László (szül.: Hatvan, 2010. 06. 01., a. n.: Sándor Erika) Hatvan, Attila u. 59. szám alatt
lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének be-
töltése napjától vehet igénybe;

· Zolnai Attila (szül.: Hatvan, 2010. 09. 02., a. n.: Kürti Krisztina) Hatvan, Toldi u. 26. szám alatt lakó gyer-
meket 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 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati ren-
delet 3. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „babakötvény” előirányzat terhére.

Határidő: a támogatás utalása a határozathozataltól számított 30 napon belül
Felelős: Hatvan város jegyzője a Költségvetési Főosztály vezetője útján

Papp István bizottsági elnök
Ügyrendi javaslatként kérte, hogy vegyék fel napirendek közé a következő előterjesztést:

• Előterjesztés  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Zr t.  és  az  Albert  Schweitzer
Kórház-Rendel őintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhaszn ú  Korlátolt
Felelősségű Társaság által nyújtott egészségügyi szolgáltatás finanszírozásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a napirend módosításár a tett javaslatot.

15. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Zr t. és az Albert Schweitzer 
Kórház-Rendel őintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhaszn ú Korlátolt  
Felelősségű Társaság által nyújtott egészségügyi szolgáltatás finanszírozásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
Elmondta,  hogy  2011.  január  1-jétől  az  OEP  finanszírozási  összeg  az  új  Hatvani  Kórház-
Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhazsnú  Kft.-t  illeti  meg.  A
Városgazdálkodási Zrt. az általa 2010. november és december hónapokban nyújtott egészségügyi
szolgáltatások  ellenértékét  elszámolja  az  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  Nonprofit
Közhasznú Kft.-vel egy külön megállapodás alapján.

Gál Erzsébet politikai f őtanácsadó
Véleménye szerint nincs más megoldás, így kell dönteni.

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:

135/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. és az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott egészségügyi szolgáltatás
finanszírozásáról  szóló  előterjesztést és az alábbi határozati  javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzati  képviselő-testülte a 644/2010. (XI.25.)  sz.  képviselő-testületi  határozatát
módosítja és szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  43/1999.( III.3.) sz. Korm.
rendelet 6/C. §-ában meghatározott rendelkezések alapján az egészségügyi  szakellátás finan-
szírozására az OEP által nyújtott 2011. január és február hónapban utalandó finanszírozás tel-
jes összege az  Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú kft-t illeti meg. 

2. Amennyiben az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Kft. a jövőben megszűnne, vagy az
egészségügyi járó és fekvőbeteg ellátási tevékenysége megszűnne, úgy a megszűnését meg-
előző  két hónapra járó OEP finanszírozás összege a jövőben ezen egészségügyi szakellátást
nyújtó szolgáltatót illeti meg. 

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján 

Papp István bizottsági elnök
5 perces szünetet rendelt el.

Papp István bizottsági elnök
Szünet után 16. napirendi pont tárgyalásával folytatjuk a bizottsági ülést.

16. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncep-

ciójáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
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Nagyon fontos, hogy megoldjuk a csapadékvíz elvezetését és rendbe tegyük a kórház ügyét.
A koncepcióban van egy általános rész, amit a kormány által van meghatározva.

Braun Zsófia költségvetési f őosztályvezet ő
Elmondta, hogy a koncepciót a kormány által elfogadott költségvetési törvény alapján és a helyben
képződő  bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket figyelembe véve kell összeállítani. Az
önkormányzat bevételeit zökkenőmentesen biztosítani, illetve a kiadási oldalt teljesíteni kell. Nagyon
fontos,  hogy az intézményrendszer  működőképességének fenntartása,  a város üzemeltetésének
biztosítása.
2011.  évtől  megszűnik  a  vállalkozók  kommunális  adója,  így  15  millió  Ft  bevételkieséssel
számolhatunk.  Így  az  intézmények  és  a  hivatal  átszervezésével  lehet  megtakarítani  a  központi
irányelvet.

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:

136/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta
Hatvan Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan Város Önkormányzatának 2011. évi
költségvetési koncepcióját. A koncepcióban szereplő elvek figyelembevételével kell folytatni az önkor-
mányzati költségvetés összeállítását. Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi költségve-
tési rendelettervezetét a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési törvényének elfogadása után kell a
képviselő-testület elé terjeszteni.

Felelős: Szabó Zsolt polgármester
Határidő: 2010. december 16. (a költségvetési koncepció elfogadására)

2011. évi költségvetés elfogadására 45 nap, de legkésőbb 2011. február 15.

17. napirendi pont
Előterjesztés  az  574/2010.  (X.  28.)  számú  képvisel ő-testületi  határozat  
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Braun Zsófia költségvetési f őosztályvezet ő
Az előző  képviselő-testületi  ülésen  született  egy  döntés  a  tartozás  megállapodására.  A  Heves
megyei  Önkormányzat  a  megállapodást  nem  írta  alá,  illetve  további  pénzügyi  teljesítést  sem
eszközölt. Azóta további egyeztetéseket folytattak a Heves Megyei önkormányzat vezetésével. A
Heves Megyei Önkormányzat új jegyzője, eljegyzője vállalta, hogy havi 5 millió Ft törlesztésével
teljesíti a fizetési kötelezettségét Hatvan város Önkormányzata felé, oly módon, hogy a Bajza József
Gimnázium felújításához kapcsolódó pályázat önerejének, 15.367.991,- Ft, átutalásáról rendelkezik.
Ez az összeg 2010. december 14-én a reggeli órákban megérkezet a folyószámlánkra.

Marján János bizottsági tag
Véleménye  szerint  működési  problémát  fog  hozni  a  városnak.  Rövid  idő  alatt  ez  a  harmadik
megállapodás.
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Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok
A megye problémáját ne  mi vállaljuk be.

Marján János bizottsági tag
Kérjék  fel  a  polgármestert,  hogy  érvényesítse  a  Heves  Megyei  Önkormányzatra  eső
önkormányzati támogatás havi összegét és annak kamatait havi bontásban. 

Lestyán Balázs bizottsági tag
Elmondta, hogy tudomása szerint még a polgármester tárgyalásokat folytat a Heves Megyei
Önkormányzattal. A tartozást mindenképpen be kívánja hajtani.

Marján János bizottsági tag
A megállapodásban ez nem szerepel, ezért javasolja, hogy kérjék fel a polgármestert a kamat
érvényesítésére.

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:

137/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat
„Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési
bizottsága megtárgyalta az 574/2010. (X. 28.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról szóló
előterjesztést, és az alábbi

módosító indítványt teszi:

Az 574/2010.  (X. 28.) számú képviselő-testületi  határozat  módosításáról szóló előterjesztés határozati
javaslatának mellékletét képző megállapodás 1. pontjának 3. bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:

A Heves Megyei Önkormányzatra eső önkormányzati támogatás havi összegét és annak kamatait havi
bontásban  a  tárgyhót  követő  hónap  5.  napjáig  kell  átutalni  Hatvan  Város  Önkormányzata
bankszámlájára.”

Határidő 2010. december 17. (megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Költségvetési Főosztály útján

18. napirendi pont
Előterjesztés a helyi ipar űzési adóról szóló 40/2003. (XII. 19.) önkormányzati  
rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp Istvan bizottsági elnök
Az önkormányzat a helyi iparűzési adó mértékét vissza szeretné állítani 1,9%-ra. Tudomása szerint
a Leoni-nál és a Bosch-nál megindul a termelés, így náluk ez problémát nem fog okozni.

Braun Zsófia költségvetési f őosztályvezet ő
Az adórendelet 5. §-a helyébe a következő lép: Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a
vállalkozó, akinek a Htv. Rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja
meg  a  2,5  millió  Ft-ot.  Itt  a  vállalkozások  60%-a  mentesül,  de  összegszerűen  az  iparűzési
adóbevételből 1,5 % kiesést jelent.
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Marján János bizottsági tag
Egyetért,  hogy visszaállítják az iparűzési  adó mértékét, ugyani az 1%-os csökkenés a városnak
nagy kárt okozott. Reméli, hogy ez hatékony lesz.

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:

138/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Jegyző Asszony előterjesztésében megtárgyalta a
helyi iparűzési adóról szóló 40/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

19. napirendi pont
Előterjesztés a vállalkozók kommunális adójáról szóló 24/1995. (X. 26.) önkor-

mányzati rendelet hatályon kívül helyezésér ől
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Ez  az  előterjesztés  arról  szól,  hogy  az  Országgyűlés  a  Htv.-ben  szabályozott  vállalkozók
kommunális  adója  megszüntetéséről  döntött,  így  a  24/1995.  (X.  26.)  önkormányzati  rendeletet
hatályon kívül kell helyezni.

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:

139/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Jegyző Asszony előterjesztésében megtárgyalta a
helyi iparűzési adóról szóló 40/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést
és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

20. napirendi pont
Előterjesztés az óvodai és általános iskolai feladatel látás jelenlegi rendszerét 
érint ő átszervezés koncepciójáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Kovács János szervezési osztályvezet ő

Elmondta, hogy a képviselő-testület döntött, hogy felülvizsgálja a közoktatási rendszert. Ha ezzel az
előterjesztéssel egyetért a képviselő-testület, akkor felkérnek egy szakértőt véleményezésre, majd
azt követően értesítik a szülőket.

Marján János bizottsági tag
Miért nem tartalmaz pénzügyi részt a koncepció?

Kovács János szervezési osztályvezet ő

Maga  a  koncepció  tartalmaz  számokat.  Kivan  dolgozva,  hogy  2011-ben  és  2012-ben  milyen
pénzügyi vonzata lesz.
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Papp István bizottsági elnök
Itt egy koncepciót kell elfogadni, ez egy elindulási pont.
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:

140/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta az
óvodai  és  általános  iskolai  feladatellátás  jelenlegi  rendszerét  érintő  átszervezés  koncepciója  szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatási feladatellátás jelenlegi rendszerének fe-
lülvizsgálata keretében elkészített, a jelen határozat mellékletét képező „Hatvan város óvodai és általá-
nos iskolai feladatellátási rendszerének átszervezése” című koncepciót megismerte és azt alkalmasnak
találja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdés és a 102. § (3) bekezdés szerint
történő véleményeztetésre.

Határid ő: 2011. február 24. (a véleményeztetésre)
Felelős: Szinyei András, Hatvan város alpolgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

21. napirendi pont
Előterjesztés a szakmai és informatikai fejlesztési fe ladatok megvalósítására 
elnyert támogatás intézményekre történ ő lebontásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Kovács János szervezési f őosztály
A 21/2010.  (V.  13.)  OKM rendelet  alapján  a  közoktatási  intézmények  szakmai  és  informatikai
fejlesztési feladatainak megvalósítása érdekében a fenntartók támogatási igényt nyújthattak be. 

Papp István bizottsági elnök
Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  volt,  javasolta  annak
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

141/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a
szakmai és informatikai fejlesztési feladatok megvalósítására elnyert  támogatás intézményekre történő
lebontásáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  ajánlja  elfogadásra  a  képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az informatikai fejlesztési feladatok tá-
mogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rész-
letes szabályairól szóló 21/2010. (V. 13.) OKM rendelet alapján kapott támogatás terhére, az informatikai
eszközök beszerzése érdekében a közoktatási intézmények költségvetési előirányzatait az alábbi össze-
gekkel növeli meg: Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2.799.000,- Ft; Óhatvani Óvoda és Ál-
talános Iskola 2.800.000,-  Ft; Újhatvani Óvoda és Általános Iskola 1.400.000,- Ft melynek fedezete a
közoktatási informatikai fejlesztési feladatokra kapott központosított állami támogatás.

Határidő: 2010. december 17.
Felelős: Hatvan város jegyzője a Költségvetési Főosztály útján

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés második  határozati javaslatát tette fel szavazásra.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

142/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a
szakmai és informatikai fejlesztési feladatok megvalósítására elnyert  támogatás intézményekre történő
lebontásáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  ajánlja  elfogadásra  a  képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Hatvani Középiskola,
Szakiskola és Kollégium főigazgatóját,  az Óhatvani  Óvoda és Általános Iskola, valamint az Újhatvani
Óvoda és Általános Iskola igazgatóját, hogy az informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésé-
nek, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szó-
ló 21/2010. (V. 13.) OKM rendelet alapján, annak rendelkezéseit betartva, az informatikai eszközök be-
szerzésére biztosított költségvetési előirányzat terhére önálló eszközbeszerzéseket végezzenek.

Határidő: 2010. december 31. (az eszközök beszerzésére) 
2011. január 10. (a fenntartó felé a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás        beküldé-
sére)

Felelős: a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium főigazgatója; az Óhatvani Óvoda és
             Általános Iskola igazgatója;

 az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola igazgatója.

22. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani közoktatási intézmények részér e kötelez ően biztosítandó 
akkreditált adminisztrációs és ügyviteli szoftverr ől
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Ez az előterjesztés az előzőhöz kapcsolódik.
Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  volt,  javasolta  annak
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

143/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a
hatvani közoktatási intézmények részére kötelezően biztosítandó akkreditált adminisztrációs és ügyviteli
szoftverről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  ajánlja  elfogadásra  a  képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az informatikai fejlesztési feladatok tá-
mogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rész-
letes szabályairól szóló 21/2010. (V. 13.) OKM rendelet alapján kapott támogatás terhére, az Óhatvani
Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.), valamint az Újhatvani Óvoda és Álta-
lános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) számára a Taninform elnevezésű akkreditált admi-
nisztrációs és ügyviteli szoftvert biztosítja a 2011. esztendőben 1.800.000,- Ft értékben, melynek fedeze-
te a közoktatási informatikai fejlesztési  feladatokra kapott központosított állami támogatás, és felhatal-
mazza Hatvan város polgármesterét a szoftver jogtulajdonos COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó
Zrt.-vel (székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 5-7.) kötendő, jelen határozat mellékletét képező szer-
ződés aláírására.
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Határidő: 2010. december 31. (a szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés második  határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

144/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a
hatvani közoktatási intézmények részére kötelezően biztosítandó akkreditált adminisztrációs és ügyviteli
szoftverről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  ajánlja  elfogadásra  a  képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégi-
umot Működtető Intézményfenntartó Társulás Tanácsa felhatalmazása alapján, hogy az informatikai fej-
lesztési  feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 21/2010. (V. 13.) OKM rendelet szerint kapott támogatás ter-
hére a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2.) számára a
Taninform elnevezésű  akkreditált  adminisztrációs és ügyviteli  szoftvert  biztosítja a 2011.  esztendőben
1.200.000,- Ft értékben, melynek fedezete a közoktatási informatikai fejlesztési feladatokra kapott köz-
pontosított  állami  támogatás,  és  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét  a  szoftver  jogtulajdonos
COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.-vel (székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 5-7.) köten-
dő, jelen határozat mellékletét képező szerződés aláírására.

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

23. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan város közterületein lév ő műalkotások meg őrzésére, 
javítására vonatkozó intézkedési tervr ől
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Braun Zsófia költségvetési f őosztályvezet ő
Felolvasta az előterjesztés tartalmát.

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:

145/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a
Hatvan város közterületein lévő műalkotások megőrzésére, javítására vonatkozó intézkedési tervről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét képező,
Hatvan  város  közterületein  található  műalkotások  megőrzésére,  javítására  készült  intézkedési  tervet
elfogadja.

Határidő: 2010. december 16.
Felelős:  Hatvan  város  jegyzője  a  Gazdasági  Főosztály,  a  Hatósági  Főosztály  és  a  Költségvetési
Főosztály útján
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24. napirendi pont
Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és  Egészségügyi Intéz-

ményfenntartó Társulás létrehozására vonatkozó Társ ulási Megállapodás módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

dr. Tordai Edina jogi ügyintéz ő

2008. év óta a megállapodás nem lett módosítva és most szakmai változás történt, gyakorlatilag
formai változásról van szó.

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:

146/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a
Szivárvány  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Egészségügyi  Intézményfenntartó  Társulás  létrehozására
vonatkozó Társulási Megállapodás módosításáról  szóló  előterjesztést és az alábbi határozati  javaslatot
ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 412/2008 (VIII. 28.) sz határozatával elfogadott, a Szi-
várvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulást (székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) létrehozó társulási megállapodást 2011. február 1-jei hatályba lépés mellett az alábbiak
szerint módosítja:

1. A társulási megállapodás 5. „A társulás egyéb törzskönyvi adatai” pontja helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„ 5. A társulás egyéb törzskönyvi adatai

5.1. Gesztor (közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott) önkormányzat neve, székhelye:
Hatvan Város Önkormányzata (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)

5.2. A társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye:
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény (3000 Hatvan, Balassi B. u. 14.)

5.3. Működési területe a társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki az alábbiak szerint:

a közösen fenntartott intézmény tevékenységi köre: 

működési terület:
Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes gyermekjóléti szolgálat
Csány, Hatvan, Kerekharaszt, Nagykökényes, Boldog védőnői szolgálat 
Hatvan, Kerekharaszt család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
Hatvan, anyatejgyűjtő feladatellátási
megállapodás alapján: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hort, Heréd, Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes,
Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó
bölcsődei ellátás Hatvan
házi segítségnyújtás Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes
szociális étkeztetés Hatvan
nappali szociális ellátás Hatvan, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában egy férőhely biztosítására
kötött feladatellátási megállapodás alapján Kerekharaszt 
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támogató szolgálat Hatvan,
támogató szolgálatra vonatkozó feladatellátási megállapodás alapján Kerekharaszt
egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Hatvan
módszertani gyermekjóléti szolgálat feladatellátási megállapodás alapján: Heves megye
szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett egyéb speciális ellátások Hatvan

2. A társulási megállapodás 6. „ A társulás által fenntartott intézmény tevékenységi köre, feladatai” pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép” 
„6. A társulás által fenntartott intézmény tevékenységi köre, feladatai:
„6.1. A társulás által fenntartott intézmény tevékenységi köre:
szakfeladat száma: szakfeladat megnevezése:
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi  gondozás (Védőnői  Szolgálat működtetése, Anyatejgyűjtő
Állomás)
869042 Ifjúsági-egészségügyi gondozás (Iskola-egészségügyi Szolgálat Ifjúság-egészségügyi Szolgálat)
889101 Bölcsődei ellátás
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
881011 Idősek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889202 Kórházi szociális munka
889205 Iskolai szociális munka
889925 Támogató szolgáltatás
889926 Közösségi szolgáltatás (pszichiátriai betegek részére)
889969 Egyéb speciális ellátások

6.2.- A társulás által fenntartott intézmény feladatai:

6.2.1. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Védőnői Szolgálat 
Védőnői Szolgálat működtetése 
A Védőnői Szolgálat feladata - az egészségügyi alapellátás részeként - az egészségnevelés, tanácsadás
és gondozás. A családok egészségének megőrzése, a betegség kialakulásának megelőzése, valamint az
egészség helyreállítása céljából fejti ki tanácsadó, egészségnevelő, gondozási tevékenységét.

Anyatejgyűjtő Állomás
Az Anyatejgyűjtő Állomás feladata a többlet anyatej gyűjtése, valamint a rászoruló csecsemők szükség
szerinti anyatejjel való ellátása. A 3-6 év közötti korosztály pszichés és szomatikus fejlődésének rendsze-
res figyelemmel kísérése, akut egészségügyi ellátása a következő bekezdésben említésre kerülő Iskola-
egészségügyi Szolgálat alapfeladatai közé tartozik.

6.2.2. Ifjúsági-egészségügyi gondozás:
Iskola-egészségügyi Szolgálat
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat
Az Iskola-egészségügyi Szolgálat és az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat alapfeladata az iskolás korosz-
tály (6-18 éves) pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres figyelemmel kísérése, akut egészség-
ügyi ellátása. A tanulók egészségügyi ellátásán kívül környezet-egészségügyi, élelmezés-egészségügyi,
balesetvédelmi, egészségnevelési és pályaválasztási tanácsadási feladatokat is végez.

6.2.3. Bölcsődei ellátás
Az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. Feladata
a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az
életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harma-
dik életévének, illetve annak az évnek december 31-éig vehető fel, amelyben harmadik életévét betölti.
Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, egyéni elbírálás alapján – a hatályos rendelkezések figye-
lembe vételével– még továbbra bölcsődében gondozható. A bölcsődei ellátás keretében a gyermekélet-
korának  és  egészségügyi  állapotának  megfelelően  biztosítani  kell  a  gondozás-nevelésfeltételeit,  az
egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést.

6.2.4. Házi segítségnyújtás
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A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az
önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezet higiéniás körülményeinek megtartásában való
közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segít-
ségnyújtást.

6.2.5. Családsegítés
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget
igénylő  személyek,  családok számára az ilyen  helyzethez vezető  okok megelőzésére,  a krízishelyzet
megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A család-
segítés keretében biztosítani kell a tanácsadást, a családgondozást, az észlelő jelzőrendszer működteté-
sét, a csoportos és közösségi munkát.

6.2.6. Adósságkezelési szolgáltatás
Szociális segítő tevékenység keretén belül segít megelőzni a háztartások eladósodását, a már eladóso-
dott személyek/családok adósságának rendezésére törekszik az érdekeltek együttes megállapodása út-
ján.

6.2.7. Szociális étkeztetés
Az étkeztetés keretében fő étkezésként legalább napi egyszeri meleg élelmet kell biztosítani az arra rá-
szorulók részére. Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel lakásra történő szállítá-
sával, elvitelének lehetővé tételével, vagy helyben fogyasztással kell megszervezni.

6.2.8. Idősek nappali ellátása
Elsősorban a saját otthonukban élő idősek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étke-
zésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Működteti az idő-
sek klubját.

6.2.9. Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre,
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Működteti az értelmi fo-
gyatékosok nappali ellátását nyújtó intézményt.

6.2.10. Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el:
-szervezés: szervező tevékenység biztosítása
-szolgáltatás: ellátások közvetítése,
- gondozás: ellátások teljesítése.
Elősegíti a gyermekek testi, lelki egészségét, családban történő nevelését. Megelőzi a gyermekek veszé-
lyeztetettségének kialakulását, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére törekszik. Eljár a csa-
ládjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében.
Segíti a közoktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását. Kapcsolatot tart a gyermek- és
ifjúságvédelem intézményeivel, összehangolja munkájukat. Együttműködik a gyermekvédelmi gondosko-
dás keretébe tartozó hatósági intézkedéseket alkalmazó szervekkel. Figyelemmel kíséri az örökbefoga-
dást. Szervezi a helyettes szülői hálózatot. A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat Heves megye terüle-
tén módszertani, továbbképzési és ellenőrzési feladatokat is ellát.

6.2.11.Iskolai szociális munka
A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül az iskoláskorú gyerekek képességeinek, lehetőségeinek, szoci-
ális kapcsolataiknak, valamint társadalmi integrációjuk nagyobb fokú elősegítése érdekében együttműkö-
dés a diákönkormányzattal, szülői munkaközösségekkel, nevelőtestülettel, közoktatási intézmények pszi-
chológusaival, gyermek és ifjúságvédelmi felelőseivel valamint a társszervekkel. Az intézményeiben tanu-
ló gyermekek részére  pályaválasztáshoz kapcsolódó tanácsadás  nyújtása,  pályaorientációs  csoportok
létrehozása; különböző  kommunikációs lehetőségek bevezetése, szervezése diákok számára; szociális
csoportmunka vegyes, illetve specifikus csoportokban; diákszemináriumok szervezése különböző témák-
ban; szabadidős tevékenység szervezése.

6.2.12. Támogató szolgáltatás
A Támogató Szolgálat személyi segítő szolgálat működtetése, amely a fogyatékos személy aktív közre-
működésével segítséget nyújt. Szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését segí-
tő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében. Tanácsadás.

6.2.13. Közösségi szolgáltatás (pszichiátriai betegek részére)
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A közösségi pszichiátriai ellátás önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú gondozás. A
gondozás és a pszicho szociális rehabilitáció az ellátott otthonában illetve lakókörnyezetében történik. A
költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

6.2.14. Egyéb speciális ellátások
Az alaptevékenységgel összefüggő, az alapító okirat szerint végezhető tevékenység, amely a szerv ala-
pító okirat szerinti alaptevékenységének ellátásához kapcsolódnak, valamint a rendelkezésre álló kapaci-
tásának kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységek. Ilyen tevékenységek
különösen: a gondozáshoz használt eszközök alkalmazásának bemutatása, tanítása; anyatejtöbblet érté-
kesítése; ápolási eszközök tesztelése; rendezvények szervezése külső felkérésre, tanfolyamok, klubok
szervezése, vezetése; időszakos gyermekfelügyelet működtetése.

3. A társulási megállapodás 
8.2. „Védőnői szolgálat” alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8.2. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás: Védőnői szolgálat, anyatejgyűjtő állomás
A társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak hozzá: üzemeltetéshez,
fenntartásához a Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben biztosított normatív tá-
mogatáson, OEP-finanszírozáson, valamint az intézmény saját bevételén felül szükséges pénzügyi fede-
zet 100%-át a gesztor önkormányzat biztosítja. A támogatás konkrét összegét a gesztor önkormányzat
képviselő-testülete tárgyévi költségvetési rendeletében állapítja meg.”
4. A társulási megállapodás 
8.3. „ Anya- gyermek- és csecsemővédelem: iskola egészségügyi  szolgálat, anyatejgyűjtő  állomás” al-
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8.3. Ifjúsági-egészségügyi gondozás: iskola-egészségügyi szolgálat, ifjúság-egészségügyi szolgálat
A társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak hozzá: üzemeltetéshez,
fenntartásához a Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben biztosított normatív tá-
mogatáson, OEP-finanszírozáson, valamint az intézmény saját bevételén felül szükséges pénzügyi fede-
zet 100%-át a gesztor önkormányzat biztosítja. A támogatás konkrét összegét a gesztor önkormányzat
képviselő-testülete tárgyévi költségvetési rendeletében állapítja meg.”
5. A társulási megállapodás 8.10. „ Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás: gyermekjóléti szolgálta-
tás, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás” alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8.10. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás: gyermekjóléti szolgáltatás, iskolai szociális munka
A módszertani gyermekjóléti szolgálatot pályázat útján a szociális ügyekért felelős minisztérium finanszí-
rozza.
A gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a társult tagok az intézmény működési költségeihez a követke-
ző módon járulnak hozzá: üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetésé-
ről szóló törvényben biztosított normatív támogatáson felül szükséges pénzügyi fedezetet a társult önkor-
mányzatok 0-17 éves korú gyermekek létszáma arányában biztosítják. A támogatás konkrét összegét a
társult önkormányzatok képviselő-testületei tárgyévi költségvetési rendeletükben állapítják meg. A társult
önkormányzatok a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi hozzájárulást (általuk igényelt normatív támoga-
tás és a normatív támogatáson felüli önkormányzati támogatás) az éves költségvetési rendeletükben elő-
irányzatként biztosítják, melyet két egyenlő  részletben, tárgyév március 31-ig és szeptember 30-ig utal-
nak át a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás számlájára, melyet a Hatvan Körzete Kistérségi
Többcélú Társulás 8 napon belül továbbutal a gesztor önkormányzat számlájára.
Az iskolai szociális munka: A Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben biztosított
normatív támogatáson, valamint az intézmény saját bevételén felül szükséges pénzügyi fedezet 100%-át
a gesztor önkormányzat biztosítja. A támogatás konkrét összegét a gesztor önkormányzat képviselő-tes-
tülete tárgyévi költségvetési rendeletében állapítja meg.”
6. A társulási megállapodás 
8.11. „Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenység” alpont-
ja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8.11. Támogató szolgálat
A társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak hozzá: üzemeltetéshez,
fenntartásához a Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben biztosított normatív tá-
mogatáson, valamint az intézmény saját bevételén felül szükséges pénzügyi fedezet 100%-át a gesztor
önkormányzat  biztosítja.  A  támogatás  konkrét  összegét  a  gesztor  önkormányzat  képviselő-testülete
tárgyévi költségvetési rendeletében állapítja meg. Az értelmi fogyatékkal élők napközi otthonába Kerek-
haraszt Község Önkormányzata feladatellátási szerződés alapján egy férőhelyet kért, és fizeti az erre jutó
normatíván felüli különbözetet.”
7. A társulási megállapodás a következő új 8.12. „Közösségi pszichiátriai ellátás (pszichiátriai betegek ré-
szére)” alponttal egészül ki:
„8.12. Közösségi pszichiátriai ellátás (pszichiátriai betegek részére)
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A közösségi pszichiátriai ellátás tekintetében a társult tagok az intézmény működési költségeihez a követ-
kező módon járulnak hozzá: üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyar Köztársaság tárgyévi költségveté-
séről  szóló  törvényben  biztosított  normatív  támogatáson,  valamint  az  intézmény saját  bevételén  felül
szükséges pénzügyi fedezet 100%-át a gesztor önkormányzat biztosítja. A támogatás konkrét összegét a
gesztor önkormányzat képviselő-testülete tárgyévi költségvetési rendeletében állapítja meg.”
8. A társulási megállapodás a következő új 8.13. „ Egyéb speciális ellátások” alponttal
egészül ki:
„8.13. Egyéb speciális ellátások
A társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak hozzá: üzemeltetéshez,
fenntartásához a Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben biztosított normatív tá-
mogatáson, valamint az intézmény saját bevételén felül szükséges pénzügyi fedezet 100%-át a gesztor
önkormányzat  biztosítja.  A  támogatás  konkrét  összegét  a  gesztor  önkormányzat  képviselő-testülete
tárgyévi költségvetési rendeletében állapítja meg.”

A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt  jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat  mellékletét
képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást.

Határidő: 2010. december 23.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján

25. napirendi pont
Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és  Egészségügyi Intézmény 
alapító okiratának módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

dr. Tordai Edina jogi ügyintéz ő

2011. február 1-jétől bővülő feladatainak ellátásához a szükséges személyi feltételinek biztosítására
az intézményben 1 szociális munkás alkalmazásával meg kell emelni.

Papp István bizottsági elnök
Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  volt,  javasolta  annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.

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

147/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosításáról  szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.) 132/2010. (III. 25..) sz. képvi-
selő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát 2011. február 1-jei hatályba lépés mellett az alábbiak
szerint módosítja:
1. Az alapító okirat
 6. „Az intézmény működési területe” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. Az intézmény működési területe:

A társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki az alábbiak szerint:

a közösen fenntartott intézmény tevékenységi köre:
működési terület:
családsegítés Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes
gyermekjóléti szolgálat Csány, Hatvan, Kerekharaszt, Nagykökényes, Boldog
védőnői szolgálat Hatvan, Kerekharaszt
család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Hatvan, 
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anyatejgyűjtő  feladatellátási megállapodás alapján: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hort, Heréd, Kerekha-
raszt, Lőrinci, Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó
bölcsődei ellátás Hatvan
házi segítségnyújtás Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes
szociális étkeztetés Hatvan
nappali szociális ellátás Hatvan, 
az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában egy férőhely biztosítására kötött feladatellátási megállapo-
dás alapján Kerekharaszt
támogató szolgálat Hatvan, feladatellátási megállapodás alapján Kerekharaszt
egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Hatvan
módszertani gyermekjóléti szolgálat feladatellátási megállapodás alapján: Heves megye
szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett egyéb speciális ellátások Hatvan

2. Az alapító okirat 
9. „A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai:” pontja második bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„Gyermekjóléti szolgálat
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14-15. § és 39-40. §
alapján.”

3. Az alapító okirat 
10. „ A költésvetési szerv típusa” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „10. A költségvetési szerv
gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv.”

4. Az alapító okirat 
11. „A költségvetési szerv alap-, kiegészítő és vállalkozási tevékenysége” pontja helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:
„11. A költségvetési szerv alap-és vállalkozási tevékenysége A költségvetési szerv alaptevékenysége:
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
Védőnői Szolgálat
Védőnői Szolgálat működtetése 
A Védőnői Szolgálat feladata - az egészségügyi alapellátás részeként - az egészségnevelés, tanácsadás
és gondozás. A családok egészségének megőrzése, a betegség kialakulásának megelőzése, valamint az
egészség helyreállítása céljából fejti ki tanácsadó, egészségnevelő, gondozási tevékenységét.

Anyatejgyűjtő Állomás
Az Anyatejgyűjtő Állomás feladata a többlet anyatej gyűjtése, valamint a rászoruló csecsemők szükség
szerinti anyatejjel való ellátása. A 3-6 év közötti korosztály pszichés és szomatikus fejlődésének rendsze-
res figyelemmel kísérése, akut egészségügyi ellátása a következő bekezdésben említésre kerülő Iskola
egészségügyi Szolgálat alapfeladatai közé tartozik.
869042 Ifjúsági-egészségügyi gondozás:
Iskola-egészségügyi Szolgálat
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat
Az Iskola-egészségügyi Szolgálat és az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat alapfeladata az iskolás korosz-
tály (6-18 éves) pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres figyelemmel kísérése, akut egészség-
ügyi ellátása. A tanulók egészségügyi ellátásán kívül környezet egészségügyi, élelmezés-egészségügyi,
balesetvédelmi, egészségnevelési és pályaválasztási tanácsadási feladatokat is végez.
889101 Bölcsődei ellátás
Az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. Feladata
a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi szellemi fejlődésének segítése az
életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harma-
dik életévének, illetve annak az évnek december 31-éig vehető fel, amelyben harmadik életévét betölti.
Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, egyéni elbírálás alapján – a hatályos rendelkezések figye-
lembe vételével – még továbbra bölcsődében gondozható. A bölcsődei ellátás keretében a gyermek élet-
korának  és  egészségügyi  állapotának  megfelelően  biztosítani  kell  a  gondozás-nevelés  feltételeit,  az
egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést.
889922 Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az
önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezet higiéniás körülményeinek megtartásában való
közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segít-
ségnyújtást.
889924 Családsegítés
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A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget
igénylő  személyek,  családok számára az ilyen  helyzethez vezető  okok megelőzésére,  a krízishelyzet
megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A család-
segítés keretében biztosítani kell a tanácsadást, a családgondozást, az észlelő jelzőrendszer működteté-
sét, a csoportos és közösségi munkát.
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
Szociális segítő tevékenység keretén belül segít megelőzni a háztartások eladósodását, a már eladóso-
dott személyek/családok adósságának rendezésére törekszik az érdekeltek együttes megállapodása út-
ján.
889921Szociális étkeztetés
Az étkeztetés keretében fő étkezésként legalább napi egyszeri meleg élelmet kell biztosítani az arra rá-
szorulók részére. Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel lakásra történő szállítá-
sával, elvitelének lehetővé tételével, vagy helyben fogyasztással kell megszervezni.
881011 Idősek nappali ellátása
Elsősorban a saját otthonukban élő idősek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étke-
zésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Működteti az idő-
sek klubját.
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre,
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Működteti az értelmi fo-
gyatékosok nappali ellátását nyújtó intézményt.
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el:
-szervezés: szervező tevékenység biztosítása
-szolgáltatás: ellátások közvetítése,
- gondozás: ellátások teljesítése.
Elősegíti a gyermekek testi, lelki egészségét, családban történő nevelését. Megelőzi a gyermekek veszé-
lyeztetettségének kialakulását, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére törekszik. Eljár a csa-
ládjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében. Segíti a közoktatási intézmények gyermekvédelmi
feladatainak  ellátását.  Kapcsolatot  tart  a  gyermek-  és  ifjúságvédelem  intézményeivel,  összehangolja
munkájukat. Együttműködik a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéseket al-
kalmazó szervekkel. Figyelemmel kíséri az örökbefogadást. Szervezi a helyettes szülői hálózatot. A Mód-
szertani Gyermekjóléti Szolgálat Heves megye területén módszertani, továbbképzési és ellenőrzési fel-
adatokat is ellát.
889205 Iskolai szociális munka
A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül az iskoláskorú gyerekek képességeinek, lehetőségeinek, szoci-
ális kapcsolataiknak, valamint társadalmi integrációjuk nagyobb fokú elősegítése érdekében együttműkö-
dés a diákönkormányzattal, szülői munkaközösségekkel, nevelőtestülettel, közoktatási intézmények pszi-
chológusaival, gyermek és ifjúságvédelmi felelőseivel valamint a társszervekkel. Az intézményeiben tanu-
ló gyermekek részére  pályaválasztáshoz kapcsolódó tanácsadás  nyújtása,  pályaorientációs  csoportok
létrehozása; különböző  kommunikációs lehetőségek bevezetése, szervezése diákok számára; szociális
csoportmunka vegyes, illetve specifikus csoportokban; diákszemináriumok szervezése különböző témák-
ban; szabadidős tevékenység szervezése.
889925 Támogató szolgáltatás
A Támogató Szolgálat személyi segítő szolgálat működtetése, amely a fogyatékos személy aktív közre-
működésével segítséget nyújt. Szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését segí-
tő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében. Tanácsadás.
889926 Közösségi szolgáltatás (pszichiátriai betegek részére)
A közösségi pszichiátriai ellátás önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú gondozás. A
gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció az ellátott otthonában illetve lakókörnyezetében történik. A
költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
889969 Egyéb speciális ellátások
Az alaptevékenységgel összefüggő, az alapító okirat szerint végezhető tevékenység, amely a szerv ala-
pító okirat szerinti alaptevékenységének ellátásához kapcsolódnak, valamint a rendelkezésre álló kapaci-
tásának kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységek. Ilyen tevékenységek
különösen: a gondozáshoz használt eszközök alkalmazásának bemutatása, tanítása; anyatejtöbblet érté-
kesítése; ápolási eszközök tesztelése; rendezvények szervezése külső felkérésre, tanfolyamok, klubok
szervezése, vezetése; időszakos gyermekfelügyelet működtetése.
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat-
hat.”

5. Az alapító okirat 16. „Hatályba lépés pontja” helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„ 16. Hatályba lépés:
A költségvetési szerv szakfeladat rendje 2010. január 1-jétől hatályos, és 2011. február 1-jei hatállyal ki-
egészítésre került.”

A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt  jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat  mellékletét
képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

Határidő: 2010. december 23.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján

Papp István bizottsági elnök
A  második határozati javaslatot tette fel szavazásra.

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

148/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosításáról  szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Intézmény Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint
út 14.) 2011. február 1-jétől bővülő feladatainak ellátásához a szükséges személyi feltételeinek biztosítá-
sára az intézményben 1 fővel megemeli a felvehető dolgozók létszámát, és a 2011. évi költségvetési ren-
deletébe betervezi a 1 fő szociális munkás alkalmazásával kapcsolatos, hozzávetőlegesen 2.050.000.- Ft
bérköltség pénzügyi fedezetét.

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Költségvetési Főosztály útján

26. napirendi pont
Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közl ekedés legmagasabb díjáról 
szóló 33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet mó dosításáról, és normatív 
támogatásának igénybevételér ől szóló beszámolóról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Sándor Tibor forgalmi irányító igazgató
Elmondta, hogy a legminimálisabb mértékben tudták a díjakat növelni. Az üzemanyag árakat vették
figyelembe. A jelentősebb változás a pótdíjnál mutatkozik. 2010. évben a pótdíj összege 3.125,- Ft,
míg 2011-ben 4.000,- Ft lesz. A helyi járatok ellenőrzésében szigorítást szeretnének.

Papp István bizottsági elnök
Megkérdezte,  hogy  ha  az új  buszpályaudvar  átadásra  kerül,  akkor  a  megállót  hova  tervezik  a
főtéren?

Sándor Tibor fogalmi irányító igazgató
Az  új  pályaudvarral  kapcsolatos  anyag  a  nyomdában  van,  ami  részletesen  tartalmazza  a
buszjáratokat. Röviden ismertette a főtéri megállókra vonatkozó járatokat.

Lestyán Balázs bizottsági tag
A lakosság az új menetrendet mikor és hol tudja megtekinteni?

Sándor Tibor forgalmi irányító igazgató
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A menetrendet a hatvani volán honlapján megtekinthető és december 16-án a kiadványt meglehet
vásárolni.

Lestyán Balázs bizottsági tag
Elmondta, hogy többen jelezték neki, hogy az esti órákban a városból Újhatvanba az utolsó járat a
főtérről 18.25 órakor indul.

Sándor Tibor forgalmi irányító igazgató
Véleménye, hogy ez rossz információ. Bizonyos részét érintheti Hatvannak, viszont azt tudja, hogy
21.20-kor van járat. A weblapon letölthető a menetrend. Jövő hét keddtől Ügyfélszolgálati Iroda fog
működni az új buszpályaudvaron. 

Révész Péter gazdasági f őosztály
Csütörtökön történik meg a birtokba adás és 2010. december 20-án reggel kerül sor a hivatalos
átadásra. 2010. december 21-től indulnak a buszjáratok az új buszpályaudvarról.

Kovács Gáborné jogi és ellen őrző bizottsági tag
Megkérdezte, hogy a TESCO és a nagy piac járatoknál történik-e változás?

Sándor Tibor forgalmi irányító igazgató
A TESCO járat a TESCO-val közösen lett kialakítva és az általuk kért útirány lett kiválasztva. Ezeket
a dolgokat meg kell vizsgálni, ha így nem felel meg, akkor másik megoldást kell találni.

Papp István bizottsági elnök
Megkérte Sándor Urat, hogy ezeket a számításokat vegyék figyelembe és a következő bizottsági
ülésen visszatérünk rá.
Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  volt,  javasolta  annak
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

149/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a
menetrend  szerinti  helyi  autóbusz  közlekedés  legmagasabb  díjáról  szóló  33/2003.  (XII.  19.)
önkormányzati rendelet módosításáról, és normatív támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy a Hatvani  VOLÁN Közlekedési Zrt.-
nek (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi u. 82.) a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának
igénybevételéről szóló beszámolóját (jóváhagyólag) elfogadja.

Határidő: 2010. december 17.

Felelős: Gazdasági Főosztály

Papp István bizottsági elnök
Az  előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

150/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a
menetrend  szerinti  helyi  autóbusz  közlekedés  legmagasabb  díjáról  szóló  33/2003.  (XII.  19.)
önkormányzati rendelet módosításáról, és normatív támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóról
szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
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27. napirendi pont
Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelés h elyi közszolgáltatásról szóló
20/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet és a Vég ső és Fehér Kkt.-val megkötött 
közszolgáltatási szerz ődés módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta:

151/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a
települési  folyékony  hulladékkezelés  helyi  közszolgáltatásról  szóló  20/2004.  (III.  26.  önkormányzati
rendelet  és  a  Végső  és  Fehér  Kkt.-val  megkötött  közszolgáltatási  szerződés  módosításáról  szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen határozat mellékletében szereplő
tartalommal módosításra kerüljön az önkormányzat és a Végső és Fehér Kkt. (székhely: 3000 Hatvan, At-
tila u. 51.) között létrejött – a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos 2002. február 1-től
hatályos – közszolgáltatási szerződés.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződést módosító
okirat aláírására.

Határidő: 2010. december 23.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján

Papp István bizottsági elnök

Szavazásra tette fel a rendelet módosítást.

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  4  igen  szavazattal,  1  nem
szavazattal és tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

152/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a
települési  folyékony  hulladékkezelés  helyi  közszolgáltatásról  szóló  20/2004.  (III.  26.  önkormányzati
rendelet  és  a  Végső  és  Fehér  Kkt.-val  megkötött  közszolgáltatási  szerződés  módosításáról  szóló
előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

28. napirendi pont
Előterjesztés  az  önkormányzati  tulajdonú  közüzemi  vízm űből  szolgáltatott  
ivóvízért  és  a  közüzemi  csatornam ű  használatáért  fizetend ő  díjról,  valamint  a  
vízterhelési díj megállapításáról szóló 34/2003. (X II. 19.) önkormányzati rendelet  
módosításához kapcsolódó el őkészítő tárgyalásokról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Révész Péter gazdasági f őosztályvezet ő

143



Elmondta,  hogy  a  polgármester  tárgyalásokat  kezdeményezett  a  Közszolgáltatóval,  mely
tárgyalások célja, hogy az egyes díjtételek változása ne növelje tovább a lakosság anyagi terheit,
sőt a tárgyalások díjcsökkentést eredményezzenek. A konkrét döntés még nem született meg, de
várják az eredményt. Ezt az önkormányzat költségvetési rendeletében a bevételi oldalon meg kell
jeleníteni.

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:

153/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta az
önkormányzati  tulajdonú  közüzemi  vízműből  szolgáltatott  ivóvízért  és  a  közüzemi  csatornamű

használatáért  fizetendő  díjról,  valamint  a  vízterhelési  díj  megállapításáról  szóló  34/2003.  (XII.  19.)
önkormányzati  rendelet módosításához kapcsolódó előkészítő  tárgyalásokról  szóló  előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan város 2011. évi költségvetésé-
ről szóló rendelettervezet képviselő-testület elé történő előterjesztésével egyidejűleg készüljön előterjesz-
tés  az  önkormányzati  tulajdonú közüzemi  vízműből  szolgáltatott  ivóvízért  és  a közüzemi  csatornamű

használatáért fizetendő díjról, valamint a vízterhelési díj megállapításáról szóló 34/2003. (XII. 19.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról.

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere

29. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város közvilágítási hálózata üzem eltetési feladatait ellátó 
vállalkozó kiválasztására
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy erre a feladatra hárman pályáztak. Az önkormányzat érdekeit
figyelembe véve javasolja, hogy a legkedvezőbb árajánlatot tevő pályázatát fogadják el.
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:

154/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta
Hatvan  város  közvilágítási  hálózata  üzemeltetési  feladatait  ellátó  vállalkozó  kiválasztásáról  szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan város közvilágítási rendszeré-
nek üzemeltetésével az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati  Kft.-t (székhely:  1132 Budapest, Váci út 72-74.) bízza
meg bruttó 6.248.750,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A kép-
viselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a feladat ellátásához szükséges pénzügyi forrást a 2011.
évi költségvetési rendeletébe betervezi.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az üzemeltetési szerződés aláírására.
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Határid ő: 2010. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján

30. napirendi pont
Előterjesztés az új autóbusz-pályaudvar használatbavét ele után szükséges 
zajmérési feladatok ellátójának kiválasztásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
A zajmérési feladatok ellátására 5 pályázat érkezett. A legkedvezőbb ajánlattevő a SZEPARÁTOR
Kft., amelyet javasolt elfogadni.
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:

155/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta az
új autóbusz-pályaudvar használatbavétele után szükséges zajmérési feladatok ellátójának kiválasztásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az új autóbusz-pályaudvar használatba
vétele utáni utólagos zajszint-mérésének elvégzésével és Eger Megyei Jogú Város Jegyzője mint Elsőfo-
kú Építésügyi Hatóság által a 26290-7/2008 számú építési engedélyben előírt szakvélemény elkészítésé-
vel a SZEPARÁTOR Kft.-t (székhely: 5008 Szolnok, Ménes u. 6.) bízza meg bruttó 375.000,- Ft összeg-
ben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot tevőt. A feladat teljesítésének határideje a
létesítmény használatba vételétől számított 30 nap. Pénzügyi forrás Hatvan város 2010. évi költségveté-
séről szóló 5/2010 (II. 12.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghely szabad előirány-
zata terhére biztosított.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozói szerződés aláírására.

Határid ő: a létesítmény használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését követő 30. nap

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján

31. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon tal álható illegális hulla-

déklerakók felszámolásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Ez sajnos egy nagy probléma.

Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok
Elmondta, hogy a környezetvédelemről szóló koncepció elfogadása során ezekre a problémákra sor
kerül. Javaslatot tett, hogy a zöldhulladék gyűjtés több alkalommal történjen. Abban az időszakban,
amikor az építési  törmelékek keletkeznek, alakuljon meg egy olyan szervezet,  amely felderíti  az
illegális lerakóhelyeket és figyeli a lakóterületeket.

Révész Péter gazdasági f őosztályvezet ő
A városban be van vezetve a szelektív hulladékgyűjtés. A BIO-Pannónia Környezetvédelmi
Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft évente két alkalommal lomtalanítást és lombtalanítást végez.
Az  építési  törmelék  esetében  kötelezően  van  egy  hulladék  bejelentő  lap,  amelyen  az  érintett
lakosnak jelentenie kell, hogy hova helyezte az építési törmeléket.
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Építési törmelék lerakóhellyel a Végső és Fehér Kkt. rendelkezik.

Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok
Ebben az esetben javasolja a bírság megemelését.

Lestyán Balázs bizottsági tag
Még ezután lesz egy koncepció, amit a bizottság  tárgyalni fog, ezért javasolta, hogy ezt jelenleg
egy folyamatként kezeljék. Nem ért egyet a bírsággal. Véleménye szerint először lehetőséget kell
adni és ha nem vezet sikerhez, akkor jöhet a bírság.
Pedagógiai vonalat vigyünk be, hogy az emberek tudják van lehetőségük.

Papp István bizottsági elnök
Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  volt,  javasolta  annak
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

156/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta
önkormányzati  tulajdonú  ingatlanokon  található  illegális  hulladéklerakók  felszámolásáról  szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata  Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy az önkormányzati  tulajdonú hatvani
11182/62 hrsz.-ú, illetve a 0357/2 hrsz.-ú ingatlanon található illegálisan elhelyezett cca. 550 m³ inert hul-
ladék elszállításával és elhelyezésével a Bereczki és Társa Kft.-t (székhely: 2174 Verseg, Homoki út 25.)
bízza meg bruttó 1.925.000,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára a legkedvezőbb ajánlattevőt.
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormány-
zati  rendeletben  a  1.756.250.-  Ft  erejéig  az  általános  tartalék  költséghelyen,  a  szükséges  további
168.750.- Ft pedig a felhalmozási hitel kamatfizetés költséghelyen rendelkezésre áll.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozói szerződés aláírására.

Határid ő: 2010. január 31.

Felelős: Gazdasági Főosztály

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

157/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta
önkormányzati  tulajdonú  ingatlanokon  található  illegális  hulladéklerakók  felszámolásáról  szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő hat-
vani 5508/11 hrsz.-ú ingatlanon található illegálisan elhelyezett  cca. 200 m³ földdel kevert kommunális
hulladék elszállításával és elhelyezésével Kovács Gusztáv egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Vi-
ola utca 18.) bízza meg bruttó 720.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára a legkedvezőbb
ajánlatot  tevőt.  Pénzügyi  forrás Hatvan város 2010. évi  költségvetéséről  szóló 5/2010. (II. 12.)  önkor-
mányzati rendeletben a többlet kamat bevétel költséghelyen rendelkezésre áll.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozói szerződés aláírására.
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Határid ő: 2010. január 31.
Felelős: Gazdasági Főosztály

32. napirendi pont
Tájékoztató egyes önkormányzati tulajdonú bérlakáso k felújítása tárgyában 
lebonyolított közbeszerzési eljárásban meghozott dö ntésr ől
(Tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, kérte a tudomásulvételt.
Minden bizottsági tag egyhangúlag  egyetértett a tájékoztatóval..

33. napirendi pont
Előterjesztés  a  Markovits  Kálmán  Városi  Uszoda  m űködési  rendjének  
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Változtak  a  szokásrendek,  változtattak  a  nyitva  tartáson,  ezért  szükséges  a  működési  rendet
módosítani.
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:

158/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a
Markovits Kálmán Városi  Uszoda működési rendjének módosításáról szóló  előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1)  Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Városi  Uszoda  működési  rendjéről  szóló
720/2009. (XII. 17.) sz. határozatát 2010. december 31-ével hatályon kívül helyezi.

2) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a hatvani 3978/58 hrsz.-on felvett Markovits
Kálmán Városi Uszodát magában foglaló ingatlan tulajdonosa és bérbeadója, illetve mint a Hatvani Vá-
rosgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tu-
lajdonosa, úgy dönt, hogy a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési rendjét jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal állapítja meg 2011. január 1-jétől kezdődő hatállyal.

Határidő: 2010. december 31. (közzétételre)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján

34. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan, Mártírok útja 14. szám alatti Társasház m űködéséhez 
kapcsolódó tulajdonosi döntésr ől
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Révész Péter gazdasági f őosztályvezet ő

Ez az előterjesztés arról szól, hogy a társasház közös képviselője le kíván mondani. Több probléma
felmerült a lakók között, ezért úgy gondolta, hogy nem tudja közös képviselői teendőit megfelelően
ellátni. Mivel nem kívánja a társasházi lakók közül ellátni ezt a feladatot, így a lakások üzemeltetését
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. látja majd el.
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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:

159/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a
Hatvan, Mártírok útja 14.  szám alatti  Társasház működéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntésről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a hatvani 5214 hrsz.-ú, természetben Mártírok
útja 14. szám alatti társasházi ingatlan tulajdonosa úgy dönt, hogy hozzájárul Binder Ferencné (lakcím:
3000 Hatvan, Horváth M. út 3. VI/4.) közös képviselő megbízási jogviszonyának 2010. december 31. nap-
jával történő megszüntetéséhez, azzal a feltétellel, hogy a társasház pénzügyi helyzetéről teljes körű el-
számolás kerüljön leadásra a Polgármesteri  Hivatal Gazdasági Főosztályára 2010. december 21-ig.  A
Hatvan, Mártírok útja 14. szám alatti önkormányzati  tulajdonú lakások teljes körű üzemeltetését az ér-
vényben  lévő  közszolgáltatási  szerződés keretében 2011.  január  1-jétől  a  Hatvani  Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) látja el.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Gazdasági Főosztály

35. napirendi pont
Előterjesztés  Hatvan  Város  Önkormányzata  által  megrend elt  közbeszerzési  
értékhatárt el nem ér ő építőipari beruházások kivitelez őinek regisztrációs rend-

szerébe történ ő felvételre beérkezett pályázatok bontásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Révész Péter gazdasági f őosztályvezet ő

A pályázatokat bontatlanul átadta a bizottság elnökének és kérte, hogy mind az 5 bizottsági tag
szignálja a pályázatokat. 

Papp István bizottsági elnök

Megállapította,  hogy  három  pályázat  érkezett  és  felolvasta  a  pályázók  nevét.  Az  értékelést  a
Gazdasági Főosztály fogja végezni.

Ezután mindegyik pályázatot a bizottsági tagok aláírták.

36. napirendi pont
Előterjesztés az ÉMOP-4.3.1./2/2F-2f/2009/0032 kódszám ú „Tartalomhoz a forma – 
korszer ű  oktatási  környezet  kialakítása  az  esélyteremt ő,  versenyképes  tudás  
megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában” cím ű 
pályázathoz kapcsolódó egyéb kiegészít ő döntésr 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:
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160/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében  megtárgyalta az
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f/2009/0032  kódszámú  „Tartalomhoz  a  forma  –  korszerű  oktatási  környezet
kialakítása az esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskolában” című pályázathoz kapcsolódó egyéb kiegészítő  döntés  szóló előterjesztést  és az
alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületne:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP-4.3.1./2/2F-2f-2009-
0032 kódszámú „Tartalomhoz a forma” – „Korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, ver-
senyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában” című pá-
lyázatban szereplő rádióban és televízióban megjelenő rövid reklámspot és PR riport gyártására és su-
gárzására,  zárórendezvény  megszervezésére  és  lebonyolítására  (állófogadás  kivételével),  100 db A2
méretű színes plakát grafikai tervezésére és nyomdai kivitelezésére, valamint 100 db LA4 méretű színes
kétoldalas meghívó grafikai tervezésére és nyomdai kivitelezésére vonatkozó feladatok ellátásával a NÓ-
RA-FILM Kft.-t (székhely: 1192 Budapest, Kis köz 12.) bízza meg bruttó 312.500.- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot tevőt. Pénzügyi forrás Hatvan város 2010. évi költségve-
téséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Megyei intéz-
ményfelújítási keret 2010” költséghely szabad előirányzata terhére biztosított. A képviselő-testület felha-
talmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozói szerződés aláírására.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján

37. napirendi pont
Előterjesztés az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 kódszámú Fu nkciób ővítő telpü-

lésrehabilitáció – „Helyi közösségi közlekedés infr astruktúrájának fejlesztése –  Hat-
vani autóbusz-pályaudvar építése” cím ű pályázat létesítéséhez kapcsolódó egyéb
döntésekr ől

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Révész Péter gazdasági f őosztályvezet ő
Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, hogy azért kell módosítani a szerződést,
mivel a Siemens Zrt. nem tudja a parkolóóra beprogramozását elvégezni. A Gazdasági Főosztály
Projektmenedzsment Osztálya állásfoglalást kért a projekt közreműködő szervezetétől, a helyszíni
szemlén készített  jegyzőkönyvben az szerepel, hogy a 11 parkoló férőhelyhez kapcsolódó fizető
automatizált szolgáltatás kialakítása nem valósítható meg. Az önkormányzatnak viszont teljesíteni
kell  a  pályázatban  leírt  foglaltakat.  A  szállító  szerződésben  vállalt  teljesítés  véghatáridejét
módosítani szükséges, ezért kell dönteni.

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

A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal,  nem szavazat
nélkül és 1 tartózkodással a következ ő határozatot hozta:

161/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 átruhá-
zott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 azonosítószámú „Helyi közös-
ségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése – Hatvani autóbusz-pályaudvar építése” című sikeres pá-
lyázat keretében megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó 1 db parkolójegy kiadó automata leszállítására,
telepítésére és üzembe helyezésére a Siemens Zrt.-vel  (székhely:  1143 Budapest,  Gizella  út 51-57.)
megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel módosításra kerüljön akként, hogy annak végtel-
jesítési határideje 2011. február 28-ra módosuljon. A Bizottság felhatalmazza Hatvan város polgármeste-
rét a módosító okirat aláírására.
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Határid ő: 2010. december 31. (szerződés módosításra)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján

38. napirendi pont
 Előterjesztés az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 kódszámú Fu nkciób ővítő telepü-

lésrehabilitáció – „Helyi közösségi közlekedés infr astruktúrájának fejlesztése –  Hatvani
autóbusz-pályaudvar építése” cím ű pályázattal összefügg ő egyéb kiegészít ő döntésr ől

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok
Megkérdezte, hogy ezt a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. nem tudta volna elvégezni?

Révész Péter gazdasági f őosztályvezet ő
Válaszában elmondta, hogy nem végezheti, ugyanis csak külsősek pályázhatnak.

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

A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal,  nem szavazat
nélkül és 1 tartózkodással a következ ő határozatot hozta:

162/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 átruhá-
zott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 kódszámú, a „Helyi közösségi
közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése – Hatvani autóbusz-pályaudvar építése” című pályázatban sze-
replő rádióban és televízióban megjelenő rövid reklámspot és PR riport gyártására és sugárzására, a zá-
rórendezvény megszervezésére és lebonyolítására (állófogadás kivételével), 200 főre (100 VIP és 100
normál) vonatkozó PR ajándékok megtervezésére és kivitelezésére, valamint kérdőíves felmérés (elége-
dettségi szint mérése) készítésére, lekérdezés megszervezésére és a kapott adatok feldolgozására vo-
natkozó feladatok ellátásával a NÓRA-FILM Kft.-t (székhely: 1192 Budapest, Kis köz 12.) bízza meg brut-
tó 1.700.000.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi forrás
a megítélt támogatásban és Hatvan város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányza-
ti rendelet felhalmozási kiadásait tartalmazó 4. számú mellékletében „Helyi közösségi közlekedés infra-
struktúrájának fejlesztése – Hatvani autóbusz-pályaudvar építése” ÉMOP-3.1.2/A – saját erő biztosítása
költséghelyen rendelkezésre áll. A Bizottság felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozási
szerződés aláírására.

Határid ő: 2010. december 31.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján

39. napirendi pont
Előterjesztés  az  ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017  kódszámú  „K istérségek  központi  
településeinek  közlekedés  fejlesztése  –  Hatvani  ész aki  tehermentesít ő  út  III.  
szakasz építése” cím ű pályázattal összefügg ő egyéb kiegészít ő döntésr 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
nélkül és  tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

163/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és
működési szabályairól szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati  rendelet 6. melléklete szerinti  átruházott
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0017 kódszámú „Kistérségek központi
településeinek közlekedés fejlesztése - Hatvani északi tehermentesítő út III. szakasz építése” című pályá-
zatban szereplő rádióban és televízióban megjelenő rövid reklámspot és PR riport gyártására és sugárzá-
sára, zárórendezvény megszervezésére és lebonyolítására (állófogadás kivételével), 100 db A2 méretű
színes plakát grafikai tervezésére és nyomdai kivitelezésére, valamint 100 db LA4 méretű színes kétolda-
las meghívó grafikai tervezésére és nyomdai  kivitelezésére vonatkozó feladatok ellátásával  a NÓRA-
FILM Kft.-t (székhely: 1192 Budapest, Kis köz 12.) bízza meg bruttó 488.750.- Ft összegben, mint az ön-
kormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot tevőt. Pénzügyi forrás a pályázati támogatással és Hatvan
város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadá-
sok között az „Északi tehermentesítő út megépítése III. ütem” költséghelyen rendelkezésre áll. A Bizott-
ság felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján

40. napirendi pont
Előterjesztés a Kisfaludy utca használatával kapcsolat os egyezség  jóváha-

gyásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Tulajdonképpen a Kisfaludy utcában lévő  kamion parkolót megszüntetjük a lakosság kérésére.
Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  volt,  javasolta  annak
elfogadását. 

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

164/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Gazdasági  Főosztály  előterjesztésében
megtárgyalta  a Kisfaludy utca használatával kapcsolatos egyezség jóváhagyásáról  szóló előterjesztést
és az alábbi határozatot hozta:

A ZW CARGO Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Kisfaludy u. 15.) ügyvezetője Zólyomi Viktor Hatvan, Mi-
kes u. 39. szám alatti lakos, és Hatvan, Kisfaludy utca lakosainak képviseletében a 4. számú választókerü-

let önkormányzati képviselője, Nádas Sándor Hatvan, Harang u. 21. szám alatti lakos között, a Kisfaludy

utca tehergépjármű forgalmával kapcsolatban megkötött egyezségét az alábbi tartalom mellett
jóváhagyjuk.

Zólyomi Viktor ügyvezető vállalja, hogy a gazdasági társaság a Kisfaludy u. 15. szám alatti telephelyén a
7.5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsik tárolását megszünteti.

Határidő: a 2010. november 22. időpontot követő három hónapon belül, de legkésőbb 2011.
február 22.

A tehergépjárművek más telepen történő elhelyezéséig, az ingatlanról a kihajtást a Ratkó József utca irá-
nyába fogják megoldani, annak érdekében, hogy a tehergépkocsik forgalma a Kisfaludy utca lehető legrö-
videbb szakaszát érintse. A Kisfaludy utcában a közlekedési táblával jelzett, és a tehergépjárművek időle-
ges behajtását korlátozó közlekedési szabályoknak, következetesen eleget tesznek. Az eljárás során el-
járási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről
nem rendelkezem. A határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye.

INDOKOLÁS
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A Hatvan, Kisfaludy utca és a Zrínyi utca lakosai – mintegy 50 aláírással – azzal a bejelentéssel fordultak
a 4. számú választókerület önkormányzati képviselője felé, hogy a Kisfaludy utca gépjárműforgalma je-
lentősen megnövekedett, ugyanis a Bátor tábor, a sóderbánya tavaihoz kijáró pihenők és horgászók, va-
lamint a Csányi úti piac vásárlói ezen az utcán közlekednek. A leírtak szerint az utcában szállítmányozás-
sal foglalkozó vállalkozás is működik, amelynek kamionforgalma hajnali 2 órakor elkezdődik, és folyama-
tos fordulókkal egészen késő este 21-22 óráig tart. Jellemző, hogy 8-10 darab kamionnal napi 2-3 fordu-
lóval terheli az utca közlekedését, ami zavarja az itt lakók nyugalmát, életvitelét. A zaj- és a súlyterhelés-
ből eredő rezgés a házak remegését, a falak repedezését eredményezi. Ugyan a korábbi időszakban ki-
helyeztek tengelysúly korlátozó táblát, azonban a „Kivéve
célforgalom” kiegészítés miatt a tehergépjármű forgalom változatlan maradt, sőt még növekedett is. To-
vábbi problémát jelent, hogy az itt lakók nem hagyhatják az utcán gépjárműveiket, mert nagyon szűk az
úttest, és az arra haladó kamionok kárt tehetnek benne. Tavasztól őszig különösen zavaró ez a forgalom,
mivel a nyitott ablakokon át a zaj, és a kipufogógáz beszűrődik a lakásokba. Felvetődik az a kérdés is,
hogy a szabályoknak megfelelően, engedély alapján használja-e a telepet, illetve tárolja-e a tehergépjár-
műveket az áruszállítással foglalkozó gazdasági társaság. A Kisfaludy u. 15. szám alatti telep működését,
és az ott folytatott tevékenységet illetően a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztálya 2010. június 7.-én
ellenőrzést folytatott le. A jegyzőkönyvben rögzített megállapítások szerint az ingatlanon a ZW CARGO
Kft. a közúti áruszállítói tevékenységéhez használt 7 darab tehergépjárművét tárolja. A telepengedély, il-
letve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő  és egyes szolgáltató tevé-
kenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII.
31.) Korm. rendelet, valamint a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartá-
sáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet előírásai értelmében, aki a közúti közlekedési szolgáltatási te-
vékenységéhez tíznél több járművet használ, járműveit telephelyen köteles tartani. Mivel a gazdasági tár-
saság a tevékenységéhez tíznél kevesebb tehergépjárművet használ, ezért azoknak a telepen történő tá-
rolását nem kell külön bejelenteni, illetve engedélyeztetni. Figyelemmel a lakossági bejelentésre, az utca
forgalmának szabályozása vonatkozásában,  a korábbi  időszakban kihelyezett  7.5 t.  össztömeg feletti
gépjárművek behajtását tiltó közlekedési tábla augusztus hónapban kiegészült a „Kivéve célforgalom 04-
06 és 14-16 óra között” táblával. A választókerület önkormányzati képviselője Nádas Sándor jelezte, hogy
a Kisfaludy utca tehergépjármű forgalmával kapcsolatos gondok továbbra is fennállnak, sőt gyakran elő-
fordul, hogy az időbeni behajtási korlátozást a tehergépjárművek vezetői nem tartják be. A közlekedési
probléma megoldása érdekében az érintett ZW CARGO Kft. ügyvezetőjének Zólyomi Viktornak, illetve az
utca lakóinak képviseletében Nádas Sándornak a részvételével 2010. november 22.-én egyeztető tárgya-
lásra került sor. A tárgyalásról készült jegyzőkönyvben rögzítettek szerint a Kft. ügyvezetője vállalja, hogy
a tárgyalás időpontjától számított 3 hónapon belül megoldja a tehergépjárművek Kisfaludy utcai telep-
helyről más területen történő tárolását. Ez időszak alatt a járművek a Ratkó József utca irányában hagy-
ják el a telepet, és ezen az útvonalon térnek vissza. Vállalja továbbá, hogy a gépjárművek vezetői követ-
kezetesen betartják a behajtás időbeni korlátozás szabályait. A létrejött egyezséget a közigazgatási ható-
sági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 75.
§-a alapján, miszerint „Ha a hatósági eljárás során lefolytatott egyezségi kísérlet eredményre vezet, a ha-
tóság határozatba foglalja, és jóváhagyja az egyezséget, feltéve hogy az

a) megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek,
b) nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét,
c) kiterjed a teljesítési határidőre, és az eljárási költség viselésére.”,
a rendelkező részben írt tartalommal jóváhagytam.

A fellebbezés kizárására vonatkozó rendelkezések a Ket. 100. § b) pontjában foglaltakon
alapul.

Az ügyre vonatkozóan a Bizottság hatáskörét az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhe-
lyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 10/A § (1) bekezdése, és a képviselő-testület, valamint
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellék-
lete, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdés b) pontja biztosítja.

41. napirendi pont
Előterjesztés A 2010. évi őszi növénytelepítésekre vonatkozó vállalkozási szer ző-

dés módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
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Korábbi döntés született a növénytelepítéssel kapcsolatban, többek között a városi zeneiskola
előtti  területet  is  érinti.  Mivel  az elkövetkezendő  időben Hatvan Város Önkormányzata  más
jellegű hasznosítását tervez az iskola előtti területnek, ezért a tervhez képest nem fogunk oda
telepíteni fát.

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
nélkül és  tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

165/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 569/2010. (IX. 16.) szá-
mú határozata,  valamint a Költségvetési  és Pénzügyi  Bizottság 523/2010.  (IX. 15.) számú határozata
alapján Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (szék-
hely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) között növénytelepítés tárgyában 2010. szeptember 27-i aláírással
létrejött megbízási szerződés 1. számú melléklete helyébe jelen határozat melléklete lépjen.

Határid ő: 2010. december 15.

Felelős: Gazdasági Főosztály

42. napirendi pont
Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú közterület en álló fásszárú növények 
kivágásáról
(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
nélkül és  tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

166/2010. (XII. 14.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 – özv. Hipszki Illésné 3000 Hatvan, Zrínyi u. 56. szám alatti lakos kérelmét elbírálva
– úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonú hatvani 4445 hrsz.-ú közte-
rületen, természetben a 3000 Hatvan, Zrínyi u. 56. számú ingatlan előtt álló 4 db meggyfa kérelmező álta-
li kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák kérelmező költségviselése mellett pótlásra kerülnek.

Határid ő: 2010. december 31. (kiértesítésre)

Felelős: Gazdasági Főosztály

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

K.m.f

PAPP ISTVÁN

bizottsági elnök
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   IVÁNYOSNÉ BERÉNYI ANITA

      jegyzőkönyvvezető
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