
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült : Hatvan  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  Pénzügyi,  Gazdasági  és
Városfejlesztési Bizottság 2011. január 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis
tanácskozó termében tartott nyílt üléséről

Jelen vannak:

Papp István bizottsági elnök
Mikó János bizottsági tag
Lestyán Balázs bizottsági tag
Bagi Miklós bizottsági tag

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:

Komendáné Nagy Márta aljegyző
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
dr. Egyed László jegyzői irodavezető
dr. Kovács Éva
Uti Csabáné pályázati osztályvezető
Palálsthy Pál ifjúsági és sport referens
Lisztik Lászlóné Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt 

vezérigazgatója
Balog Csaba FC Hatvan elnöke

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 négy
tagjának részvételével az ülés határozatképes. Marján János igazoltan van távol.

A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata  volt.

� Felvetetni  kérte  a  nyílt  ülésre  –  polgármester  el őterjesztésében  a  meghívón
feltüntetett 13. napirendi pont után  a következő előterjesztést:

� Előterjesztés  a  bel-  és  árvízvédelmi  védekezés  költség einek  megtérítésére
vonatkozó vis maior pályázatok benyújtásáról

� Felvetetni  kérte  szóbeli előterjesztésként  utolsó  napirendi  pontként  a  következő
előterjesztést:

� Előterjesztés az  önkormányzati  tulajdonú  hatvani  893/7 0  hrsz.-ú  ingatlan
eladásával kapcsolatos pályázat bontásáról

Kérte a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontok módosítására tett javaslatát fogadják el. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:
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8/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és város fejlesztési bizottsági határozat

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és
Városfejlesztési Bizottsága a 2011. január 26-i  ülésének napirendjét  a következők szerint
állapította meg:

1. Előterjesztés  Hatvan  Város  Önkormányzata  Közbeszerzési  Szabályzatának
elfogadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző

2. Előterjesztés  Csatornatisztító  gép  beszerzésével  kapcsolatos  Képviselő-testületi
döntésre
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

3. Előterjesztés  Szennyvíz-közműberuházáshoz  kapcsolódó  készfizetős  kezesség
vállalására
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

4. Előterjesztés a Hatvan kártyáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

5. Előterjesztés  Hatvan  Város  Önkormányzata  Zagyvaság  Vidékfejlesztési  Közhasznú
Egyesületbe történő tagként való belépéséről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

6. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  között  megkötött  egyes  közszolgáltatási  szerződések  módosításáról,
valamint  vízkár védekezési  feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés
megkötéséről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

7. Előterjesztés  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  -  számára  a
jogszabályok  által  előírt  -  szabályzatai  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt
hatályos szövegének jóváhagyásáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

8. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. tevékenységeinek
és fióktelepeinek cégjegyzékből történő törléséről illetve módosításáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

9. Előterjesztés  hozzájárulás megadásáról a Hatvan Város Önkormányzata által alapított
Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  Nonprofit  Közhasznú  Kft.-nek  az  Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség által - a munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény (Mvt.) 80. § (2) bekezdése és a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati,
valamint információs célú felhasználásnak részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII.23.)
SZMM rendeletben foglaltak alapján - az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés céljainak támogatására kiírt pályázatán történő részvételhez

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
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10. Előterjesztés  megállapodás  megkötéséről  HUNGAROCARE  Kft.-vel  az  intézeti
gyógyszertár  tárgyi  eszközeinek  megvásárláshoz  és  ezen  eszközök  Hatvan  Város
Önkormányzata bérbeadó által Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  részére  történő
bérbeadásáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

11. Előterjesztés  Hatvan  Város  Önkormányzata  által  történő  sejtmosó  centrifuga
megvásárlásáról és az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú
Kft. részére történő bérbeadásáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

12. Előterjesztés informatikai feladatok ellátására
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

13. Előterjesztés 517/2010. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjesztő 2-13. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 2-13. napirendi pontig: Komendáné Nagy Márta aljegyző

14. Előterjesztés  a bel- és árvízvédelmi védekezés költségeinek megtérítésére vonatkozó
vis maior pályázat benyújtásáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Egyed László

15. Előterjesztés  a  képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és  működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

16. Előterjesztés  az  önkormányzati  tulajdonú  AGX-868  forgalmi  rendszámú  gépezetes
tolólétra gépjárművel kapcsolatos egyes döntésekről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előadó 15-16. napirendi pontig: Lukács László osztályvezető

17. Előterjesztés  a  Szivárvány  Szociális  Gyermekjóléti  és  Egészségügyi  Intézmény
keretében működő bölcsődék működéséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előadó: Kovács Imréné osztályvezető

18. Előterjesztés a 2011. évre vonatkozó iskolatej programról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előadó: Ludányi Brigitta oktatási referens

19. Beszámoló a Futball Club Hatvan Egyesület 2010. II. félévi működéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előadó: Palásthy Pál ifjúsági és sport referens
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20. 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 módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

21. Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemető 2011. évre vonatkozó sírhely gazdálkodási
tervéről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

22. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Pályázati és projekt eljárásrendi
szabályzatának módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

23. Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003. (XII.
19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő 15-23. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 20-23. napirendi pontig: Schósz Gabriella irodavezető

24. Előterjesztés Radnóti téri reklámfelületek üzemeltetésre történő átadásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

25. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő fakivágásokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

26. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő fakivágásokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjesztő, előadó  24-26. napirendi pontig: Schósz Gabriella irodavezető

27. Előterjesztés  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  2011.  évi
munkatervének elfogadásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjesztő: Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság
elnöke

Előadó: Papp István bizottsági elnök

28.Előterjesztés  az  önkormányzati  tulajdonú  hatvani  893/70  hrsz.-ú  ingatlan  eladásával
kapcsolatos pályázat bontásáról

N A P I R E N D
ZÁRT ÜLÉS:

1. Előterjesztés  a  hatvani  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  korábbi  műhiba
pereivel kapcsolatos döntésekre

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjeszt ő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző
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1. napirendi pont
Előterjesztés  Hatvan  Város  Önkormányzata  Közbeszerzési  Szabályzatának
elfogadásáról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Komendáné Nagy Márta. aljegyz ő
Elmondta, hogy a képviselő-testület,  valamint szervei szervezeti  és működési szabályzatáról
szóló  rendelet  egyik melléklete tartalmazza  az önkormányzat  közbeszerzési  szabályzatát.  A
közbeszerzésekről  szóló  törvény  módosításai  miatti  közbeszerzési  szabályzat  módosítások
egyben  az  SZMSZ  rendeletmódosításai  lennének  a  jövőben,  ezért  célszerű  határozati
formában külön dönteni a közbeszerzési szabályzatról.

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

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

9/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és város fejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  határozat  mellékletét  képező
közbeszerzési szabályzatot elfogadja. 

Határidő: 2011. február 01.
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Jegyző útján

2. napirendi pont
Előterjesztés  Csatornatisztító  gép  beszerzésével  kapcs olatos  Képvisel ő-testületi
döntésre

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

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

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

10/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  csatornatisztító  gép  beszerzésével  kapcsolatos  Képviselő-testületi
döntésre szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését a
csatornatisztító gép beszerzésével kapcsolatos Képviselő-testületi döntésről. 
A Képviselő-testület felkéri Szabó Zsolt polgármestert, hogy a Hatvan város Önkormányzatát
megillető 39.917.723.-Ft. visszafizetése érdekében haladéktalanul intézkedjen, ekörben soron
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kívül  hívja  össze  a  Hatvan  és  Térsége  Szennyvíz-beruházási  Társulás  vezető  szervét  a
Társulási  Tanácsot,   tegyen  előterjesztést  a  Társulási  Tanácsnak  a  kialakult  helyzetről  és
kezdeményezze olyan tartalmú határozat meghozatalát, mellyel a jelen határozatban megjelölt
összeg, mint előlegezett összeg soron kívül de legkésőbb 2011. január 31. napjáig beérkezőleg
kerüljön visszafizetésre Hatvan Város Önkormányzata elszámolási számlájára. 

Határid ő: azonnal 
Felelős:   Hatvan város Polgármestere 

3. napirendi pont
Előterjesztés  Szennyvíz-közm űberuházáshoz  kapcsolódó  készfizet ős  kezesség
vállalására

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Elmondta, hogy Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási  Társulás felvett  hitelt,  a nagyobb összegű  hitelből  Hatvan Város Önkormányzata
hitel  –  része:  240.762.464,-  Ft,   a  kisebb  hitelből  Hatvan  város  terhe:  25.714.402,-  Ft.  A
pályázatnál a felvett hitel önerőként funkcionál, azaz a pályázati pénzt sem tudjuk a pályázati
kiírás szerint lehívni, ezért kell most szavazni, hogy ez a probléma megoldódjon.

Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  kérdés,  észrevétel  nem  volt,  javasolta  annak
elfogadását. 

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

11/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  a  szennyvíz-közműberuházáshoz  kapcsolódó  készfizetés  kezesség  vállalására
szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek:

Hatvan város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését a
szennyvíz-közműberuházáshoz kapcsolódó készfizető kezesség vállalásáról. 
Hatvan  város  Önkormányzata  készfizető  kezességet  vállal  a  Hatvan  és  Térsége Beruházó
Víziközmű  Társulat  által  felvett  743.240.000.-Ft.  összegű  hitelből  a  településre  jutó
240.762.464.-Ft-ra és járulékaira, továbbá készfizető  kezességet vállal a Hatvan és Térsége
Beruházó Víziközmű  Társulat által  felvett  54.670.000.-Ft.  összegű  hitelből  a településre jutó
25.714.402.-Ft-ra és járulékaira. 
Az  Önkormányzat  egyúttal  garantálja  a  „Hatvan  és  térsége  szennyvízelvezető  rendszer
bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése”  tárgyú beruházáshoz kapcsolódó cash flow biztosítását
mindenkori éves naptári időszakra vonatkozó fedezet erejéig.”

Határid ő: a nyilatkozat aláírására: azonnal 
                 a nyilatkozat megküldésére: azonnal 

Felelős:     a nyilatkozat aláírásért: Hatvan város Polgármestere 
                 a nyilatkozat megküldéséért: Hatvan város Jegyzője ( a Gazdálkodási Iroda útján )
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4. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan kártyáról szóló önkormányzati r endelet megalkotásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Hatvan Kártya 2011. március 1-jével bevezetésre kerül.

Komendáné Nagy Márta aljegyz ő
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésén döntött a Hatvan
Kártya bevezetéséről. A kártya bevezetéséhez szükséges intézkedések közül fontos lépés a
kártya bevezetését és használatát tartalmazó rendelet megalkotása. A kártya elkészítése
folyamatban van.

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

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

12/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  a  Hatvan  kártyáról  szóló  önkormányzati  rendelet  megalkotásáról  szóló
előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

5. napirendi pont
Előterjesztés  Hatvan  Város  Önkormányzata  Zagyvaság  Vid ékfejlesztési  Közhasznú
Egyesületbe történ ő tagként való belépésér ől

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

dr. Kovács Éva
Elmondta, hogy az előterjesztésben a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület céljai
szerepelnek. A Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület alapszabályában foglalt és a
részletezett célok elérése érdekében Hatvan Város Önkormányzata is részt kíván venni, ehhez
azonban szükséges az önkormányzat egyesületbe való tagként történő belépése. Hatvan város
polgármesterének  szükséges  a  belépési  szándéknyilatkozatot,  valamint  az  egyesület
alapszabályának módosításához egyéb okiratokat aláírni.

Bánkutiné Katona Mária irodavezet ő
Megkérdezte, hogy a tagdíj mennyi lesz? 

dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt
Nem tudta megválaszolni.

Papp István bizottsági elnök
Kérte dr. Kovács Évát, hogy ennek most nézzen utána és válaszolja meg. Ez alapján ügyrendi
javaslatot tett, hogy addig a következő napirendi pontot tárgyalják meg és erről pedig az utolsó
napirendi pont után döntsenek.
Kérte a bizottság tagjait, hogy ezt az ügyrendi javaslatot fogadják el.

A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  4  igen szavazattal  egyetértett  a
bizottsági elnök ügyrendi javaslatával.
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6. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltat ási szerz ődések módosításáról,
valamint vízkár védekezési feladatok ellátására von atkozó közszolgáltatási szerz ődés
megkötésér ől

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő
Észrevételezte, hogy az előterjesztés 4. határozati javaslatát képező 1. mellékletéből hiányzik a
Grassalkovich Kastély Ny-i szárnya.

Papp István bizottsági elnök
Ezt akkor majd bele kell venni.

dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt
A Hatvani Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú Zrt.-nek több divíziója van,  közszolgálati
feladatokat  és  önkormányzati  feladatokat  látnak  el.  A  közterület-karbantartási  tevékenység
ellátására vonatkozó közszolgáltatási  szerződés 2010. január 1.  napi  hatályba lépés mellett
közös megegyezéssel módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt.
A közszolgáltatási szerződésben nem szerepel a parlagfű mentesítés nevesített feladatként.
Az októberi  képviselő-testületi  ülésen a  testület  döntött,  hogy a  Hatvani  Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött egészségügyi közszolgáltatási és vagyonhasznosítási
szerződést, valamint a műsorszolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási
szerződést  megszünteti,  szükséges  ezen  módosításnak  a  vagyonvédelmi  közszolgáltatási
szerződést  érintő  módosítása.  Hatvan  város  vezetése  tárgyalásokat  folytatott  a  Hatvani
Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  vezérigazgatójával,  mely  tárgyalások
eredményeként  felek  célszerűnek  tartják,  hogy  a  hatósági  intézkedést  igénylő  ügyek
tekintetében egymással  szorosan  együttműködjenek,  a  közérdekű  munkavégzésre  alkalmas
munkahelyként történő kijelöléséről  is, amely az elkövetővel szemben kiszabott pénzbírságot
határozatával közérdekű munkára változtatná át és a Zrt. jelölné ki munkavégzésre alkalmas
munkahelyként.
A munkahelyi és közétkeztetés ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés szerint a Zrt.
feladata lesz.
A karbantartási közszolgáltatási szerződést Hatvan Város Önkormányzata módosította. Hatvan
város vezetése költségtakarékosabbnak látja, ha az önkormányzati tulajdonban levő lakások és
az önkormányzat által működtetett intézmények felújítását is a Zrt. látná el.
Szükséges  módosítani  a  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött és jelenleg fennálló önkormányzati tulajdonban álló
lakások  üzemeltetésére  vonatkozó  közszolgáltatási  szerződést.  A  Bereczki  és  Társ  Kft.-vel
megkötött szerződés 2011. január 31. napjával közös megegyezéssel megszűntetésre kerül,
amelyet Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvédnő készít el.

Lestyán Balázs bizottsági tag
Javasolta,  hogy  módosító  indítványt  terjesszenek  a  képviselő-testület  elé,  hogy  az  1.
mellékletben szerepeljen a Grassalkovich Művelődési Ház Nyugati szárnya.

Papp István 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  4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:
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13/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról, valamint
vízkár  védekezési  feladatok  ellátására  vonatkozó  közszolgáltatási  szerződés  megkötéséről
szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálko-
dási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma:
10-10-020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egysze-
mélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata - közterület-karbantartási tevékenység
ellátása vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak
megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező köz-
szolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  szövegét elfogadja,
és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2011. január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Papp István elnök
Az előterjesztés második határozati javaslatot tette fel szavazásra.

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

14/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról, valamint
vízkár  védekezési  feladatok  ellátására  vonatkozó  közszolgáltatási  szerződés  megkötéséről
szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálko-
dási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma:
10-10-020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egysze-
mélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – a vagyonvédelmi tevékenység ellátása
vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfe-
lelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja.

2. Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  jelen  határozat  mellékletét  képező
közszolgáltatási  szerződés  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  szövegét
elfogadja,  és  felhatalmazza  Szabó  Zsolt  polgármestert  a  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2011. január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
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Papp István elnök
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.

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

15/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról, valamint
vízkár  védekezési  feladatok  ellátására  vonatkozó  közszolgáltatási  szerződés  megkötéséről
szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálko-
dási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma:
10-10-020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egysze-
mélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – a munkahelyi és közétkeztetési tevé-
kenység ellátása vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében fog-
laltaknak megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja.

2. Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  jelen  határozat  mellékletét  képező
közszolgáltatási  szerződés  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  szövegét
elfogadja,  és  felhatalmazza  Szabó  Zsolt  polgármestert  a  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2011. január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Papp István elnök
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra.

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

16/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról, valamint
vízkár  védekezési  feladatok  ellátására  vonatkozó  közszolgáltatási  szerződés  megkötéséről
szóló előterjesztést és az alábbi

módosító indítványt teszi:

Az  előterjesztés  4.  határozati  javaslatának  mellékletét  képező  karbantartási  tevékenység
ellátása  vonatkozó  közszolgáltatási  szerződés  1.  melléklete  egészüljön  ki  a  Grassalkovich
Művelődési  Háznak  helyet  adó  3000  Hatvan,  Kossuth  tér  24.  szám  alatti  épülettel
(Grassalkovich Kastély Ny-i szárnya) és ennek megfelelően a szerződés 1. számú melléklete
helyébe jelen módosító indítvány melléklete lépjen. 

Papp István elnök
Az előterjesztés ötödik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

17/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról, valamint
vízkár  védekezési  feladatok  ellátására  vonatkozó  közszolgáltatási  szerződés  megkötéséről
szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálko-

dási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma:
10-10-020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egysze-
mélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – a lakások és nem lakás céljára szolgá-
ló helyiségek üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mel-
lékletében foglaltaknak megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező köz-
szolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  szövegét elfogadja,
és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2011. január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Papp István elnök
Az előterjesztés hatodik határozati javaslatot tette fel szavazásra.

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

18/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról, valamint
vízkár  védekezési  feladatok  ellátására  vonatkozó  közszolgáltatási  szerződés  megkötéséről
szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkor-

mányzata által alapított kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250,
adószáma: 14551420-2-10) a vízkárvédekezési feladatok ellátására közszolgáltatási szer-
ződést köt a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező köz-
szolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert a
közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2011. január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

7. napirendi pont
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Előterjesztés  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Kö zhasznú  Zrt.  –  számára  a
jogszabvályok által el őírt – szabályzatai módosításokkal egységes szerkeze tbe foglalt
hatályos szövegének jóváhagyásáról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt
Jogszabályi változások történtek és az Alapító Okirat szerint köteles a tulajdonos beterjeszteni,
ezért  szükséges  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  szabályzatainak
módosítása.

Papp István 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  4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

19/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. – számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai módosításokkal egységes
szerkezetbe  foglalt  hatályos  szövegének  jóváhagyásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.)  egyszemélyes  tulajdonosa  és
legfőbb szerve a gazdasági társaság alapszabályának 13.2. pontjában foglaltak alapján akként
határoz,  hogy a társaság vezérigazgatója által  elkészített  és elfogadott  Bélyegző  Használati
Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja.

Határidő: 2011. január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

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

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

20/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. – számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai módosításokkal egységes
szerkezetbe  foglalt  hatályos  szövegének  jóváhagyásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.)  egyszemélyes  tulajdonosa  és
legfőbb szerve a gazdasági társaság alapszabályának 13.2. pontjában foglaltak alapján akként
határoz, hogy a társaság vezérigazgatója által  elkészített és elfogadott Beszerzési Szabályzat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja.

Határidő: 2011. január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

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

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

21/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. – számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai módosításokkal egységes
szerkezetbe  foglalt  hatályos  szövegének  jóváhagyásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.)  egyszemélyes  tulajdonosa  és
legfőbb szerve a gazdasági társaság alapszabályának 13.2. pontjában foglaltak alapján akként
határoz,  hogy  a  társaság  vezérigazgatója  által  elkészített  és  elfogadott  Bizonylati  Rend
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja.

Határidő: 2011. január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Papp István elnök
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

22/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. – számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai módosításokkal egységes
szerkezetbe  foglalt  hatályos  szövegének  jóváhagyásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.)  egyszemélyes  tulajdonosa  és
legfőbb szerve a gazdasági társaság alapszabályának 13.2. pontjában foglaltak alapján akként
határoz,  hogy  a  társaság  vezérigazgatója  által  elkészített  és  elfogadott  Felesleges
Vagyontárgyak  Hasznosításának,  Selejtezésének  Szabályzata  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja.

Határidő: 2011. január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Papp István elnök
Az előterjesztés ötödik határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

23/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat
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A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. – számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai módosításokkal egységes
szerkezetbe  foglalt  hatályos  szövegének  jóváhagyásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.)  egyszemélyes  tulajdonosa  és
legfőbb szerve a gazdasági társaság alapszabályának 13.2. pontjában foglaltak alapján akként
határoz, hogy a társaság vezérigazgatója által elkészített és elfogadott Gépjármű Üzemeltetési
és Használati Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja.

Határidő: 2011. január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Papp István elnök
Az előterjesztés hatodik határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

24/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. – számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai módosításokkal egységes
szerkezetbe  foglalt  hatályos  szövegének  jóváhagyásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.)  egyszemélyes  tulajdonosa  és
legfőbb szerve a gazdasági társaság alapszabályának 13.2. pontjában foglaltak alapján akként
határoz,  hogy  a  társaság  vezérigazgatója  által  elkészített  és  elfogadott  Pénzkezelési
Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja.

Határidő: 2011. január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Papp István elnök
Az előterjesztés hetedik határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

25/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. – számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai módosításokkal egységes
szerkezetbe  foglalt  hatályos  szövegének  jóváhagyásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.)  egyszemélyes  tulajdonosa  és
legfőbb szerve a gazdasági társaság alapszabályának 13.2. pontjában foglaltak alapján akként
határoz, hogy a társaság vezérigazgatója által elkészített és elfogadott Iratkezelési Szabályzat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja.

Határidő: 2011.január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Papp István elnök
Az előterjesztés nyolcadik határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

26/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. – számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai módosításokkal egységes
szerkezetbe  foglalt  hatályos  szövegének  jóváhagyásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.)  egyszemélyes  tulajdonosa  és
legfőbb szerve a gazdasági társaság alapszabályának 13.2. pontjában foglaltak alapján akként
határoz,  hogy  a  társaság  vezérigazgatója  által  elkészített  és  elfogadott  Közbeszerzési
Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja.

Határidő: 2011. január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Papp István elnök
Az előterjesztés kilencedik határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

27/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. – számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai módosításokkal egységes
szerkezetbe  foglalt  hatályos  szövegének  jóváhagyásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.)  egyszemélyes  tulajdonosa  és
legfőbb szerve a gazdasági társaság alapszabályának 13.2. pontjában foglaltak alapján akként
határoz,  hogy  a  társaság  vezérigazgatója  által  elkészített  és  elfogadott  Számlatükör
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja.

Határidő: 2011. január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
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Papp István elnök
Az előterjesztés tizedik határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

28/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. – számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai módosításokkal egységes
szerkezetbe  foglalt  hatályos  szövegének  jóváhagyásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.)  egyszemélyes  tulajdonosa  és
legfőbb szerve a gazdasági társaság alapszabályának 13.2. pontjában foglaltak alapján akként
határoz, hogy a társaság vezérigazgatója által elkészített és elfogadott Eszközök és Források a
Leltárkészítési  és  Leltározási  Szabályzat  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt
szövegét jóváhagyja.

Határidő: 2011.január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Papp István elnök
Az előterjesztés tizenegyedik határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

29/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. – számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai módosításokkal egységes
szerkezetbe  foglalt  hatályos  szövegének  jóváhagyásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.)  egyszemélyes  tulajdonosa  és
legfőbb szerve a gazdasági társaság alapszabályának 13.2. pontjában foglaltak alapján akként
határoz, hogy a társaság vezérigazgatója által elkészített és elfogadott Tűzvédelmi Szabályzat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja.

Határidő: 2011. január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Papp István elnök
Az előterjesztés tizenkettedik határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

30/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat
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A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. – számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai módosításokkal egységes
szerkezetbe  foglalt  hatályos  szövegének  jóváhagyásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.)  egyszemélyes  tulajdonosa  és
legfőbb szerve a gazdasági társaság alapszabályának 13.2. pontjában foglaltak alapján akként
határoz,  hogy  a  társaság  vezérigazgatója  által  elkészített  és  elfogadott  Munkavédelmi
Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja.

Határidő: 2011. január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Papp István elnök
Az előterjesztés tizenharmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

31/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. – számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai módosításokkal egységes
szerkezetbe  foglalt  hatályos  szövegének  jóváhagyásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.)  egyszemélyes  tulajdonosa  és
legfőbb szerve a gazdasági társaság alapszabályának 13.2. pontjában foglaltak alapján akként
határoz,  hogy  a  társaság  vezérigazgatója  által  elkészített  és  elfogadott  Esélyegyenlőségi
Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja.

Határidő: 2011. január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Papp István elnök
Az előterjesztés tizennegyedik határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

32/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. – számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai módosításokkal egységes
szerkezetbe  foglalt  hatályos  szövegének  jóváhagyásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.)  egyszemélyes  tulajdonosa  és
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legfőbb szerve a gazdasági társaság alapszabályának 13.2. pontjában foglaltak alapján akként
határoz,  hogy  a  társaság  vezérigazgatója  által  elkészített  és  elfogadott  Számlarend
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja.

Határidő: 2011. január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Papp István elnök
Az előterjesztés tizenötödik határozati javaslatát tette fel szavazásra.

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

33/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú Zrt. – számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai módosításokkal egységes
szerkezetbe  foglalt  hatályos  szövegének  jóváhagyásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.)  egyszemélyes  tulajdonosa  és
legfőbb szerve a gazdasági társaság alapszabályának 13.2. pontjában foglaltak alapján akként
határoz,  hogy  a  társaság  vezérigazgatója  által  elkészített  és  elfogadott  Rendészeti  és
Vagyonvédelmi Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja.

Határidő: 2011. január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

8. napirendi pont
Előterjesztés  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Kö zhasznú  Zrt.
tevékenységeinek  és  fióktelepeinek  cégjegyzékb ől  történ ő  törlésér ől  illetve
módosításáról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt
A  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  cégkivonatában  a  társaság
fióktelepeként vannak feltüntetve a 3240 Parád,  435/6 és 3240 Parád 439 hrsz.  alatti  és a
balatonöszödi  247/62  hrsz.  ingatlanok.  A  Zrt.  a  parádi  fióktelepein  egészségügyii
közszolgáltatási  tevékenységet  végzett,  a  balatonöszödi  ingatlan  az  egészségügyi
közszolgáltatási tevékenységet végző munkavállalók pihenésére szolgáló üdülő. Jelenleg már
nem  a  Zrt.  látja  el  az  egészségügyi  közszolgáltatási  tevékenységet,  ezért  ezeket  az
ingatlanokat nem használja.
A Zrt. üzemelteti azonban továbbra is a parádi 439 hrsz. alatti ingatlanban található konyhát,
melynek helyrajzi  száma megosztás  következtében  439/1 hrsz.-ra  változott.  Ezt  figyelembe
véve szükséges a parádi 435/6 hrsz.  és a balatonöszödi 247/62 hrsz. alatti ingatlanoknak a
társaság alapító okiratából történő  törlése, valamint a parádi 439. hrsz.  alatt  felvett fióktelep
címének – megosztás következtében – történő módosítása.

Papp István elnök
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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  4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

34/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  tevékenységeinek  és  fióktelepeinek  cégjegyzékből  történő  törléséről  illetve
módosításáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.)  egyszemélyes  tulajdonosa  és
legfőbb szerve  a gazdasági  társaságokról  szóló  2006. évi  IV.  törvény 18.  § (2)  bekezdése
alapján akként határoz, hogy a társaság fióktelepei közül törlésre kerülnek a 3240 Parád, 435/6
hrsz., 8636 Balatonőszöd, 247/62 hrsz. alatt felvett ingatlanok, míg a 3240 Parád, 439 hrsz.
alatt felvett ingatlan hrsz.-a – megosztás következtében – 3240 Parád, 439/1 hrsz. –ra változik.

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

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

35/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  tevékenységeinek  és  fióktelepeinek  cégjegyzékből  történő  törléséről  illetve
módosításáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.)  egyszemélyes  tulajdonosa  és
legfőbb szerve  a gazdasági  társaságokról  szóló  2006. évi  IV.  törvény 18.  § (2)  bekezdése
alapján akként határoz, hogy a társaság  közhasznú tevékenységei közül törlésre kerülnek az
alábbiak:

47.73 Gyógyszer-kiskereskedelem
47.74 Gyógyászati termék kiskereskedelme
60.10 Rádióműsor szolgáltatás
60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
86.10 Fekvőbeteg ellátás
86.21 Általános járóbeteg-ellátás
86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
86.90 Egyéb humán egészségügyi ellátás
87.10 Bentlakásos nem kórházi ápolás
87.20 Mentális, szenvedély beteg bentlakásos ellátása
87.30 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

A  társaság  kiegészítő  jelleggel  folytatott  üzletszerű  gazdasági  tevékenységi  tevékenységei
közül törlésre kerülnek az alábbiak:
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01.62 Állattenyésztési szolgáltatás
43.12 Építési terület előkészítése
59.11 Film-, video -, televízóműsor-gyártás
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
74.90 M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység
77.22 Videokazetta, lemez kölcsönzése
81.30 Zöldterület-kezelés

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.)  egyszemélyes  tulajdonosa  és
legfőbb szerve  a gazdasági  társaságokról  szóló  2006. évi  IV.  törvény 18.  § (2)  bekezdése
alapján akként határoz, hogy a társaság közhasznú tevékenységei közé felvételre kerülnek az
alábbiak:

42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
43.12 Építési terület előkészítése
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
74.90 M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység
81.30 Zöldterület-kezelés
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás

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

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

36/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit
Közhasznú  Zrt.  tevékenységeinek  és  fióktelepeinek  cégjegyzékből  történő  törléséről  illetve
módosításáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a
képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete,  mint  a Hatvani  Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyszemélyes tulajdonosa
és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítja:

- az alapító okirat 1.4 pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép:  

1.4. A társaság fióktelepei:  
3021 Lőrinci, Rákóczi u. 73.
3024 Lőrinci, Nefelejcs u. 2.
3022 Lőrinci, Erőmű tér 32.
3021 Lőrinci, Szabadság tér 18.
3024 Lőrinci, Temesvári u. 9.
3024 Lőrinci, Kastélykert C épület (lőrinci 2007/001 hrsz.)
3240 Parád, 439/1 hrsz.

- az alapító okirat 4 pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép:  
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4. A társaság tevékenysége /TEÁOR ’08/
 
4.1. A társaság közhasznú célszerinti tevékenységi körei:
A társaság közhasznú főtevékenysége: 82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő
üzleti szolgáltatás
A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei:
01.61 Növénytermesztési szolgáltatás
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.20 Lakó- és nem lakó épület építése
42.11 Út, autópálya építése
42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.91 Vízi létesítmény építése

43.11 Bontás
43.12 Építési terület előkészítése
43.13 Talajmintavétel, próbafúrás
43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31 Vakolás
43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.34 Festés, üvegezés
43.39 Egyéb befejező építés máshova nem sorolt
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.30 Kempingszolgáltatás

55.90 EGYÉB SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás 
56.21 Rendezvényi étkeztetés 
56.29 Egyéb vendéglátás 
56.30 Italszolgáltatás 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
74.90 M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység
81.30 Zöldterület-kezelés
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
93.29 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

4.2. A fenti közhasznú tevékenységek besorolása a Kszt 26. § c) pontja szerint:
2. SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG, CSALÁDSEGÍTÉS , IDŐSKORÚAK  GONDOZÁSA,
6. KULTURÁLIS  ÖRÖKSÉG MEGÓVÁSA ,
7. MŰEMLÉKVÉDELEM ,
8. TERMÉSZETVÉDELEM, ÁLLATVÉDELEM ,
9. KÖRNYEZETVÉDELEM,
11. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK TÁRSADALMI  ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK ELŐSEGÍTÉSE,
22.  A KÖZFORGALOM  SZÁMÁRA  MEGNYITOTT ÚT,  HÍD,  ALAGÚT  FEJLESZTÉSÉHEZ ,  FENNTARTÁSÁHOZ  ÉS

ÜZEMELTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ  TEVÉKENYSÉG,

4.3. Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi köre:
01.63 Betakarítást követő szolgáltatás
38.32 Hulladék újrahasznosítása
41.10 Épület építési project szervezése
42.99 Egyéb máshova nem sorolt építés
43.21 Villanyszerelés
43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
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43.33 Padló-, falburkolás
43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99 Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt 
47.11 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

52.10 Raktározás, tárolás
55.10 Szállodai szolgáltatás

63.99 MÁSHOVA NEM SOROLT EGYÉB INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
77.29 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40 Immateriális javak kölcsönzése
80.20 Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.29 Egyéb takarítás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91 Követelésbehajtás
93.11  Sportlétesítmény működtetése

2. Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  gazdasági  társaság
egyszemélyes  tulajdonosa  és  legfőbb  szerve  a  jelen  határozat  mellékletét  képező
alapító  okiratot  módosító  okirat  szövegét  elfogadja,  és  felhatalmazza  Szabó  Zsolt
polgármestert az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat
módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.

Határidő: 2011. február 27. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

9. napirendi pont
Előterjesztés hozzájárulás megadásáról a Hatvan Város Önkormányzata által alapított
Albert  Schweitzer Kórház-Rendel őintézet Nonprofit  Közhasznú Kft.-nek az Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi  F őfelügyel őség által – a munkavédelemr ől  szóló 1993.
évi  XCIII.  Törvény  (Mvt.)  80.  §  (2)  bekezdése  és  a  munkavédelmi  jelleg ű  bírságok
pályázati,  valamint  információs  célú  felhasználásna k  részletes  szabályiról  szóló
32/2009.  (XII.  23.)  SZMM  rendeletben  foglaltak  alap ján  –  az  egészséget  nem
veszélyeztet ő  és  biztonságos munkavégzés  céljainak támogatására  kiírt  pályázatán
történ ő részvételhez

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt
Az  Albert  Schweitzer  Kórház-Rednelőintézet  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  az  egészséget  nem
veszélyeztető  és  biztonságos  munkavégzés  céljainak  támogatására  pályázatot  kíván
benyújtani, hogy részt tudjanak venni a pályázaton szükséges a tulajdonosi hozzájárulás és a
képviselő-testület felhatalmazása, hogy a Kft. ügyvezetője a pályázat benyújtásához szükséges
okiratokat aláírhassa.

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:
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37/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta a hozzájárulás megadásáról a Hatvan Város Önkormányzata által alapított Albert
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet  Nonprofit  Közhasznú Kft.-nek az Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Főfelügyelőség által – a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény (Mvt.)
80. § (2) bekezdése és a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú
felhasználásnak  részletes  szabályiról  szóló  32/2009.  (XII.  23.)  SZMM rendeletben  foglaltak
alapján  –  az  egészséget  nem  veszélyeztető  és  biztonságos  munkavégzés  céljainak
támogatására kiírt pályázatán történő részvételhez szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  az  Albert  Schwetzer  Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg.száma: 10-09-021298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 16.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa úgy dönt,  hogy hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  az  Albert  Schweitzer  Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
az Országos Munkavédelmi  és Munkaügyi  Főfelügyelőség által  -  a  munkavédelemről  szóló
1993.  évi  XCIII.  törvény  (Mvt.)  80.  §  (2)  bekezdése  és  a  munkavédelmi  jellegű  bírságok
pályázati,  valamint  információs  célú  felhasználásnak  részletes  szabályairól  szóló  32/2009.
(XII.23.)  SZMM  rendeletben  foglaltak  alapján  -  az  egészséget  nem  veszélyeztető  és
biztonságos  munkavégzés  céljainak  támogatására  kiírt  pályázatán  a  pályázati  kiírásban
foglaltak szerint részt vegyen.

Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjét, Dr. Zámbó Lászlót a pályázat benyújtásához szükséges okiratok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

10. napirendi pont
Előterjesztés  megállapodás  megkötésér ől  HUNGAROCARE  Kft.-vel  az  intézeti
gyógyszertár  tárgyi  eszközök  Hatvan  Város  Önkormány zata  bérbeadó  által  Albert
Schweitzer  Kórház-Rendel őintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhaszn ú
Korlátolt Felel ősségű Társaság részére történ ő bérbeadásáról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt
Mivel a HungaroCare Kft. és az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú
Kft.  szerződése megszűnt,  ezért  dönteni kell,  hogy a jövőben  ki  fogja majd ellátni a patika
működtetését.  A  gazdasági  társaság véleménye,  hogy  az  intézeti  gyógyszertár  működtetés
nem  előnyös  külső  üzemeltetőnek  átadni.  Az  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet
Nonprofit  Közhasznú  Kft.  ügyvezetése  tárgyalásokat  folytatott  a  Kórház  intézeti
gyógyszertárának üzemeltetését végző HUNGAROCARE Intézeti Gyógyszertár Kft.-vel. A felek
megállapodtak és a HUNGAROCARE Kft. értékesíteni kívánja Hatvan Város Önkormányzata
részére  a  mellékletben  szereplő  építészeti  beruházásokat  és  tárgyi  eszközöket  a
megállapodásban foglaltak szerint.

Lestyán Balázs bizottsági tag
Itt nemcsak anyagi problémákról van szó, hanem szakmai aggályok is felmerültek. Itt dolgozó
szakemberek több kritikát is kaptak.
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Véleménye, hogy új fajta konstrukciók kidolgozására van szükség.

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

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

38/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta a megállapodás megkötéséről HUNGAROCARE Kft.-vel az intézeti gyógyszertár
tárgyi eszközeinek megvásárláshoz és ezen eszközök Hatvan Város Önkormányzata bérbeadó
által Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő bérbeadásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy adásvétel keretében
meg kívánja vásárolni HUNGAROCARE Intézeti Gyógyszertár Korlátolt Felelősségű Tár-
sasággal – cg.száma: 01-09-731286, székhelye: 1061 Budapest, Király u. 14., adószá-
ma: 13359926-2-42. képviseli: Dr. Kókai Balázs ügyvezető – a jelen határozat mellékle-
tében szereplő az intézeti gyógyszertár működtetéséhez szükséges építészeti beruházá-
sokat és tárgyi eszközöket 8.000.000,-Ft + ÁFA vételáron.
Hatvan  Város  Önkormányzata  képviselő-testülete  felhatalmazza  Hatvan  város
polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.
A  képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  az  önkormányzat  2011.  évi
költségvetésébe a fenti vételárat betervezi.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az intézeti gyógyszer-
tár működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök megvásárlását és birtokbavételét köve-
tően bérbe adja az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaságnak  (cg.száma:  10-09-021298,
székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 16.) – mely gazdasági társaság alapítója és egy-
személyes tulajdonosa  Hatvan Város Önkormányzata – és erre tekintettel a Hatvan Vá-
ros Önkormányzata Képviselő-testülete 646/2010. (XI.25.) sz. határozatával megkötött
bérleti szerződés mellékletét ennek megfelelően kiegészíti.

Határidő: azonnal (szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

11. napirendi pont
Előterjesztés  Hatvan  Város  Önkormányzata  által  történ ő  sejtmosó  centrifuga
megvásárlásáról és az Albert Schweitzer Kórház-Rend előintézet Nonprofit Közhasznú
Kft. részére történ ő bérbeadásáról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt
Az eddig használt  sejtmosó centrifuga a gyöngyösi  kórházé volt,  az új  tulajdonos az Albert
Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Kft.
sejtmosó centrifugával nem rendelkezik, ezért szükséges vásárolni egy újat.

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

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

39/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által történő sejtmosó centrifuga megvásárlásáról
és  az  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  részére  történő
bérbeadásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a
képviselő-testületnek:

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy meg kívánja vásárolni
a Reagens Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságtól – cg.-
száma:  01-09-071830.  Székhelye:  1155  Budapest,  Dembinszky  u.  1.,  adószáma:
104467952-42, képviseli: Varga István ügyvezető – a DiaCent CW sejtmosó centrifuga
elnevezésű készüléket 2.200.000,-Ft+ÁFA vételáron.

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Hatvan  város
polgármesterét  az  esteleges  adásvételi  szerződések  aláírására  és  a  vételár
megfizetésére.

A  képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  vételár  összegét  az
önkormányzat 2011. évi költségvetésébe betervezi.

4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a sejtmosó centrifugát
annak megvásárlását és birtokbavételét követően bérbeadja az Albert Schweitzer Kór-
ház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelőssé-
gű Társaságnak (cg.száma: 10-09-021298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 16.) –
mely gazdasági társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkor-
mányzata  –  és  erre  tekintettel  a  Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete
646/2010. (XI.25.) sz. határozatával megkötött bérleti szerződés mellékletét ennek meg-
felelően kiegészíti.

Határidő: azonnal (szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

12. napirendi pont
Előterjesztés informatikai feladatok ellátására

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
A Polgármesteri Hivatal informatikai feladatok ellátására az önkormányzat külső céggel kötne
szerződést. A legkedvezőbb ajánlattevő erre a feladatra a TENKO Kft., amelynek ügyvezetője
dr. Szalai László. Egy fő pedig a  belső adatvédelmi munkatársként tevékenykedne a hivatal
informatikai hálózatának üzemeltetésére.

Lestyán Balázs bizottsági tag
Nem közbeszerzési eljárás alá tartozik? 

Komendáné Nagy Márta aljegyz ő
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Nem tartozik a közbeszerzési eljárás alá, mivel nem haladja meg a 8 millió forint összeget.

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta:

40/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  az  informatikai  feladatok  ellátása  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését
az informatikai feladatok ellátásáról. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal
Jegyzői  Irodáján  az  informatikai  feladatok  ellátását  külső  vállalkozással  történő  megbízás
alapján biztosítja.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a jegyzőt arra, hogy 2011. február 1. napjától
kezdődően  jelen  előterjesztés  mellékletét  képező  megbízási  szerződést  a  TENKO  Kft-vel
(  3024-Lőrinci,  Vörösmajori  u.  47.  képv:  dr.  Szalai  László  ügyvezető  )  kösse  meg  a
Polgármesteri Hivatal informatikai – rendszergazdai feladatainak ellátására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a megbízási szerződés aláírására. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

Határidő: 2011. február 1.
Felelős: dr. Szikszai Márta, jegyző

13. napirendi pont
Előterjesztés 517/2010. (IX. 30.) képvisel ő-testületi határozat módosításáról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
2010.  szeptemberében  a  képviselő-testület  megszavazta  a  Hatvani  Városgazdálkodási
Nonprofit  Zrt.  részére  250  millió  forint  hitel  felvételét,  a  pénzintézet  készfizető  kezességet
igényelt a kölcsönszerződéshez, amit a Hatvan Város Önkormányzata biztosít. Az erről szóló
határozatot  kell  módosítani akként,  hogy az alap határozatban maximált  hitelkeret  összegét
osszuk meg, tudomásul vesszük, hogy a hitelkeretből 70.000.000,- Ft összegű  hitel felvétele
már  megtörtént   a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Zrt.  részéről  és  a  hitelkeretből
fennmaradó  legfeljebb  180.000.0000,-  Ft  összegű  hitel  felvételét  engedélyezzük  az  Albert
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit közhasznú Kft. részére. A kórház ezt az összeget
megszeretné kapni.

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:
41/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat
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A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  a  517/2010.  (IX.  30.)  képviselő-testületi  határozat  módosításáról  szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését
az   517/2010. ( IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 517/2010. ( IX.30.) sz. határozatát akként módosítja,
hogy  a  mindösszesen  250.000.000.-Ft.  azaz  Kettőszázötvenmillió  forint  keretösszegű  hitel
felvételéhez, mint alapító és egyszemélyes tulajdonos  akként járul hozzá,  hogy
-  tudomásul veszi, hogy a fenti hitelkeretből a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Zrt. ( székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2. ) legfeljebb 70.000.000.-Ft. azaz Hetvenmillió
forint hitelt vett fel, míg 
-  az  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt
Felelősségű Társaság ( székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) legfeljebb 180.000.000.-
Ft. azaz Egyszáznyolcvanmillió forint keretösszegű működési hitelt (folyószámla hitelt) vegyen
fel egy éven belüli visszafizetés mellett legalább a következő feltételek mellett: kamat BUBOR
+1,5%, rendelkezésre tartási díj: 0,5%. A Képviselő-testület a hitelszerződéshez esetlegesen
szükséges,  Hatvan  Város  Önkormányzata  általi   készfizető  kezességhez  hozzájárul  és
felhatalmazza  Hatvan  Város  Polgármesterét  a  készfizető  kezességhez  szükséges
dokumentumok aláírásra. 

Határidő: szükség szerint 
Felelősök:  a hitelszerződés aláírásáért:  Dr. Zámbó László az Albert Schweitzer Kórház-  

     Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető  
     igazgatója 

                 amennyiben szükséges: a készfizető kezességvállalással kapcsolatos okiratok  
                 aláírásáért:                   Szabó Zsolt, polgármester 

14. napirendi pont
Előterjesztés a bel- és árvízvédelmi védekezés költség einek megtérítésére vonatkozó
vis maior pályázatok benyújtásáról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

dr. Egyed László jegyz ői irodavezet ő
A vis maior szabályiról szóló kormány rendelet lehetőséget nyújt az önkormányzatok számára,
hogy pályázatok benyújtása mellett  a védekezés költségeinek egy részét  visszaigényeljék a
központi  költségvetésből.   Szükséges  a  képviselő-testület  határozata,  melyben  nyilatkozza,
hogy saját erejéből – részben vagy egészében – a vis maior helyzetet nem tudja megoldani.

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

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

42/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta a bel- és árvízvédelmi védekezés költségeinek megtérítésére vonatkozó vis maior
pályázatok  benyújtásáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a helyi vízkár-elhárítási
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készültség költségeinek finanszírozását az önkormányzat saját erőből nem tudja finanszírozni,
a
vis maior helyzetét feloldani, ezért pályázatot nyújt be a vis maior tartalék felhasználásának
részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a 2011.
január 10. – 2011. január 24. közötti időszak védekezési költségeinek a vis maior tartalék terhé-
re
történő finanszírozására az alábbiak szerint:
A 2011. évi jelzett időszakban a védekezés számlával igazolható költsége:
Bruttó 1.771.800,- Ft
Önerő, forrás(30%) 531.540,- Ft
Vis maior támogatás igény (70%) 1.240.260,- Ft

Határid  ő  :   2011. február 14. (pályázat benyújtására)

Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

15. napirendi pont
Előterjesztés  a  képvisel ő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és  m űködési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányza ti rendelet módosításáról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

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

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

43/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010.  (XI.  26.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

16. napirendi pont
Előterjesztés  az  önkormányzati  tulajdonú  AGX-868  forga lmi  rendszámú  gépezetes
tolólétra gépjárm űvel kapcsolatos egyes döntésekr ől

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta:

44/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  az  önkormányzati  tulajdonú  AGX-868  forgalmi  rendszámú gépezetes  tolólétra
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gépjárművel  kapcsolatos  egyes  döntésekről szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az  önkormányzati
tulajdonú  AGX-868  forgalmi  rendszámú,  IFA  W50  DL-30  típusú  gépezetes  tolólétra
gépjármű  bruttó 1.000.000,-  Ft értéken történő  elidegenítéséhez utólagos jóváhagyását
adja.

Határidő: 2011. január 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 365/2009.
(VII. 16.) sz. határozatát és annak szövegezését – egységes szerkezetben – az alábbiak
szerint állapítja meg:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy a tulajdonát képező
AGX-868  forgalmi  rendszámú,  IFA  W50  DL-30  típusú  gépezetes  tolólétra  gépjármű

elidegenítéséből származó nettó bevétel támogatásként átadásra kerüljön – elszámolási
kötelezettség  mellett  –  a  Hatvan  és  Környéke  Tűzvédelméért  Alapítvány  számára  a
Hatvani  Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltóparancsnokság  által  technikai
eszközfejlesztésre  elnyert  pályázatokhoz  szükséges  önerő  összegének  biztosítása
érdekében.”

Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja,  hogy az önkormányzati
tulajdonú AGX-868 forgalmi rendszámú gépjármű elidegenítése megsértette a képviselő-
testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés f) pontját.
A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a gépjármű szabálytalan
elidegenítése miatt a felelősökkel szemben a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye
meg.

Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere

17. napirendi pont
Előterjesztés  a  Szivárvány  Szociális  Gyermekjóléti  és  Egészségügyi  Intézmény
keretében m űködő bölcs ődék működésér ől

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Komendáné Nagy Márta aljegyz ő
A 15/1998. NM. rendelet előírására tekintettel 1 fő szakképzett kisgyermekgondozó felvétele
szükséges 2011. február 1-jétől. Igény van csoport bővítésre, amihez a tárgyi feltételek adottak,
mivel rendelkezésre áll a helyiség, mely jelenleg használaton kívül van.
A mellékelt  kimutatás is mutatja, hogy az új csoport indításával várható kiadás 2012. évben
4.984.800,-. Ft.

Papp István elnök
Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  egyéb kérdés,  észrevétel  nem volt,  javasolta  annak
elfogadását. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta:

45/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

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

1./  Hatvan  Város Önkormányzata  Képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a Szivárvány  Szociális,
Gyermekjóléti  és  Egészségügyi  Intézmény  keretében  működő  bölcsődék  létszámát  2011.
február 1-jétől egy fő kisgyermekgondozóval bővíti és felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az
ezzel kapcsolatos kiadásokat a 2011. évi költségvetésébe tervezze be. 

Határidő: 2011. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

2./  Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy a  2011.  március  havi
testületi ülésre az új csoport indításával kapcsolatos előterjesztés kerüljön benyújtásra minden
alapdokumentum módosításával együtt. 

Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda  útján

18. napirendi pont
Előterjesztés a 2011. évre vonatkozó iskolatej program ról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Ludányi Brigitta oktatási referens
Az  iskolatej  program  2011.  év  naptári  évére  vonatkozik.  Hatvan  Város  Önkormányzata
képviselő-testülete 2011. szeptember 1-jétől igényelné az iskolatejre vonatkozó támogatást az
általános  iskolás  gyermekekre  (1-8.  évfolyam)  vonatkozóan  2011.  december  31-ig  lezárva.
Hozzájárulás kell  a Mezőgazdasági  és Vidékfejlesztési  Hivataltól  és úgy lehet  a szerződést
megkötni.  A támogatás  és a bruttó  vételár  különbözetének  húsz százaléka,  a fenntartónak
80%-ot kell fizetni.

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

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

46/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta a  2011.  évre  vonatkozó iskolatej  programról szóló  előterjesztést  és  az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi iskolatej program
szabályozásáról  szóló  44/2010.  (XII.  22.)  VM  rendelet  alapján  2011.  szeptember  1-jétől
december 31-ig terjedő időszakban Hatvan Város Önkormányzata, mint fenntartó részt vesz az
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iskolatej programban az általános iskolás gyermekekre (1-8. évfolyam) vonatkozóan, valamint a
4.963.375,-  forint  önrész és  a támogatás előfinanszírozásához  szükséges 2.628.723,-  forint
Hatvan város 2011. évi költségvetési rendeletébe betervezésre kerül.

Határidő: 2011. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és az Intézmény-felügyeleti Iroda
útján

19. napirendi pont
Beszámoló a Futball Club Hatvan egyesület 2010. II.  félévi m űködésér ől

(Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Palásthy Pál ifjúsági és sprrtreferens

Elmondta, hogy a beszámolóban leírt dolgok teljesen összhangban van az önkormányzat által
kért  helyzetelemzéssel,  szakmai  beszámolóval,  illetve  a  pénzügyi  beszámolóval.
Kihangsúlyozta, hogy bárcsak több ilyen egyesület működne.

Balog Csaba FC Hatvan elnöke
Megkérdezte,  hogy az elfogadott  sport  koncepció jogosít-e,  hogy a kedvezményes csarnoki
bérleti díjat megkössék?

Komendáné Nagy Márta aljegyz ő
Válaszában  elmondta,  hogy  tudomása  szerint  az  intézményvezetőknek  jogosultsága  van.
Megígérte, hogy utána néz.

Mikó János bizottsági tag
Megkérdezte,  hogy a Hatvani Lokomotív Sport Egyesülettel  mi a helyzet,  véleménye szerint
nekik is szükségük van támogatásra.

Palásthy Pál ifjúsági és sportreferens
Természetesen ők is kapnak támogatást.

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő
A 2011. évi költségvetés elfogadása után kerülnek kifizetésre.

Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  egyéb kérdés,  észrevétel  nem volt,  javasolta  annak
elfogadását. 

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

47/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület 2010. II. félévi működéséről szóló beszámolót és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület 2010. má-
sodik
félévi működéséről szóló - jelen határozat mellékletét képező - beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2011. február 7. (tájékoztatásra)

Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
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20. 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. (XII. 19.) önkormán yzati rendelet módosításáról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő
A Heves  Megyei  Vízmű  Zrt.-vel  egyeztettek  és  az  alapján  készült  a  táblázatban  szerepelt
összegek.

Mikó János bizottsági tag
Ez csak azokra vonatkozik, ahol már megvan a csatorna. Szerinte ez igazságtalan, mert ahol
még nincs csatorna ott az ivóvíz szolgáltatás díja nő.

Papp István bizottsági elnök
Remélhetőleg augusztusig megoldódik az összes csatorna ügy.  A Szennyvízközmű  fajlagos
bérleti díja 90 Ft/m3 csökken.

Komendáné Nagy Márta aljegyz ő
Amikor összeállították a vízdíj költségét, akkor a 142 Ft/m3 –ből tudtak kiindulni, ami a 2010. évi
szennyvízközmű fajlagos bérleti díja volt.

Mikó János bizottsági tag
A lakosság nem ért vele egyet, nekik kell ezt megmagyarázni.

Komendáné Nagy Márta aljegyz ő
A vízmű a vízdíjat mindenhol megemelte.

Papp István bizottsági elnök
A felelőtlen  gazdálkodás  miatt  nagy  a  hiányunk  és  a  megoldást  keressük  a  problémákra.
Összességében tudtuk csökkenteni.
Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  egyéb kérdés,  észrevétel  nem volt,  javasolta  annak
elfogadását. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta:

48/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési 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  módosításáról  szóló  előterjesztést  és  a
mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
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21. napirendi pont
Előterjesztés  a Hatvani Városi Köztemet ő 2011. évre vonatkozó sírhely gazdálkodási
tervér ől

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Schósz Gabrielle m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő
2011. évre biztosított a temetési sírhelyek helyei.

Lisztik Lászlóné vezérigazgató
Dolgozunk temetkezési szolgáltatás bevezetésén, parcella kialakításán. A anyagiak határozzák
meg az emberek temetési szolgáltatásait. Sokan hazaviszik a szeretteik hamvait, illetve Pestre
szállítják szóló parcellákba.

Nem egy nyereséges feladat.

Már  katonai  síremlék  is  készült  a  temetőbe,  ezért  szeretnénk  azt  Nemzeti  Sírhellyé
nyilvánítatni, ami pénzt jelentene részünkre. A lejárt sírhelyek megváltása ügyében, segítséget
szeretnénk kérni a helyi Okmány Irodától a tulajdonosok elérhetősége miatt.

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, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta:

49/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városi Köztemető 2011. évre vonatkozó sírhely gazdálkodási tervéről
szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. által készített 2011. évre vonatkozó
sírhelygazdálkodási tervet jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határid  ő  :   2011. január 28.

Felel  ő  s:   Műszaki és Városfejlesztési Iroda

22. napirendi pont
Előterjesztés  Hatvan  Város  Önkormányzata  Pályázati  és  projekt  eljárásrendi
szabályzatának módosításáról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Uti Csabáné pályázati osztályvezet ő
Ezt a szabályzatot a képviselő-testület 2010. november 25-i ülésén tárgyalta. A polgármesteri
Hivatal szervezeti  egységeiben változás történt,  így szükséges a módosítás.  A névváltozás,
feladatkör  bővülése,  árvíz-  és  belvíz  pályázatok  nevesítése,  új  feladat  önkormányzati
fenntartásban lévő intézmények által benyújtott pályázatok figyelemmel kisérése  pl. iskolatej
program miatt.
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Kérte a jelenlévő irodavezetőktől, hogy pályázatokkal kapcsolatban egyeztessenek vele.

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, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta:

50/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata Pályázati  és projekt eljárásrendi szabályzatának
módosításáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat Pályázati és projekt
eljárásrendi szabályzatának elfogadásáról szóló 649/2010. (XI. 25.) sz. határozatát módosítja
annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.
Határidő: 2011. január 28.

Felelős: Hatvan város jegyzője

23. napirendi pont
Előterjesztés  a menetrend szerinti  helyi  autóbusz közl ekedés díjáról  szóló 33/2003.
(XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő
A  Hatvani  VOLÁN  Közlekedési  Zrt.  kezdeményezte  2011.  február  1-jétől  átszállójegy
bevezetését bruttó 300,- Ft összegben. A távolsági és helyi járatok bejönnének a Kossuth térre,
ahol megtörténhet az átszállás. Az átszállójegy egyszeri átszállásos utazásra a Hatvani Volán
Zrt. helyi járatain Hatvan városban jogosít, visszautazásra nem.

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, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta:

51/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003. (XII. 19.)
önkormányzati  rendelet  módosításáról szóló  előterjesztést  és a mellékelt  rendelet-tervezetet
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
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24. napirendi pont
Előterjesztés Radnóti tér reklámfelületek üzemeltetésr e történ ő átadásáról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő
Az  új  autóbusz  pályaudvar  építése  során  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  ingatlanon
elhelyezésre  került  3  db  C-Light  reklámtábla.  Az  önkormányzat  a  3  db  reklámtábla
üzemeltetését  átadná a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. részére, ebből haszon nem
származik,  viszont  a  reklámfelületeken  1-1  önálló,  grafikus  által  tervezett  reklám  kerülhet
elhelyezésre,  melyek  elkészítésének  költségei  a  Média-Hatvan  Nonprofit  Közhasznú  Kft.-t
terheli.

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, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta:

52/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési 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 az önkormányzati
tulajdonú, hatvani 2630/5. hrsz.-ú ingatlanon található 3 db C-Light reklámtáblát a Média-
Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. részére üzemeltetésre átadja a jelen határozat mellékletét
képező megállapodás-tervezet szerint.
A bizottság felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására.

25. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon törté nő fakivágásokról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Kérdését Kondek Zsolt felé intézte. Mi lesz a sorsa a fáknak?

Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok
Szétosztják a rászorulóknak.

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, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta:

53/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési 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 tulajdonosi hozzájárulását
adja az önkormányzati tulajdonú hatvani 0386 hrsz.-ú, valamint a 078/16 hrsz.-ú ingatlanon álló
23 db akácfa kérelmező általi kivágásához.

Határid  ő  :   2011. január 28.
Felel  ő  s:   Műszaki és Városfejlesztési Iroda
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26. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen tör ténő fakivágásokról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Lisztik Lászlóné a Hatvani Városgazdálkodási Nonpro fit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója
Az  elmúlt  években  az  önkormányzati  tulajdonú  közterületen  lévő  kivágott  fákat  a  szociális
osztály felülvizsgálata alapján a rászorulók kapták, illetve a nálunk dolgozók kedvezményes
áron juthattak hozzá. Volt olyan, aki ingyen hozzájutott és eladta. Ezt jó lenne elkerülni, ezért
javasolja, hogy az önkormányzat ezt szabályozza le.

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

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

54/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szer-
vezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete
szerinti  átruházott  hatáskörében eljárva  úgy dönt,  hogy az önkormányzati  tulajdonú hatvani
3705 hrsz.-ú közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Báthori I. utca 1. számú ingatlan előtt
álló 2 db fenyőfa, illetve 1 db tujafa kerüljön kivágásra.

Határid  ő  :   2011. február 28.
Felel  ő  s:   Műszaki és Városfejlesztési Iroda

27. napirendi pont
Előterjesztés  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztés i  Bizottság  2011.  évi
munkatervének elfogadásáról

(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  4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta:

55/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  jelen  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal jóváhagyólag elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011.
évi munkatervét. 

Határidő: 2011. december 31. 
Felelős:    gazdálkodási irodavezető, műszaki és városfejlesztési irodavezető
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Ezt követően az 5. napirendi pont tárgyalását folytatták.

Papp István bizottsági elnök
Megkérdezte dr.  Kovács Évát,  hogy sikerült-e megtudni,  hogy a Zagyvaság Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesületbe a tagdíj mennyibe fog kerülni?

Dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt
Válaszában elmondta, hogy bruttó 60.000,- Ft/hó.

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

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

56/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta
Hatvan Város Önkormányzata Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő tagként való
belépéséről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város Önkormányzata –
figyelemmel az egyesület célkitűzéseire – tagként belép a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesületbe.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, és magára kötelezőnek ismeri el a
Zagyvaság  Vidékfejlesztési  Közhasznú  Egyesület  –  jelenleg  hatályos  és  jelen  határozat  1.
számú  mellékletét  képező  –  alapszabályát  és  felhatalmazza  Szabó  Zsolt  polgármestert  a
belépési szándéknyilatkozat, valamint az egyesület alapszabályának módosításához szükséges
egyéb okiratok aláírására.

Határidő: 2011. február 27.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
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28. napirendi pont
Előterjesztés  az önkormányzati  tulajdonú hatvani 893/7 0 hrsz.-ú ingatlan eladásával
kapcsolatos pályázat bontásról

(Szóbeli Előterjesztés)

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Megállapította, hogy 1 db pályázat érkezett. A pályázó – a Johnson Electric Hatvan Electronikai
Termékek Kft. A pályázó kérelmezte, hogy az általa korábban befizetett terület használati díj a
vételárba  beszámításra  kerüljön.  Ezt  figyelembe  véve  jogilag  meg  kell  állapítani  az
érvényességét. Megbeszélték, hogy a pályázat elbírálását a soron következő képviselő-testületi
ülésre ajánlják majd elfogadásra.

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta, hogy a fentiek
alapján hozzák meg döntésüket.

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

57/2011. (I. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  az  önkormányzati  tulajdonú  hatvani
893/70  hrsz.-ú  ingatlan  eladásával  kapcsolatosan  beérkezett  pályázatot  felbontotta  és
megállapította, hogy egy pályázat érkezett  a Johnson Electric Hatvan Electronikai Termékek
Kft.-től,  amelynek  tartalma  egyéb  tekintetben  a  pályázati  felhívásban  foglalt  kritériumoknak
megfelel, de a pályázó kérelmének tekintetében a bizottság információval nem rendelkezik, így
a pályázat eredményességére vonatkozó állásfoglalását elhalasztja a soron következő ülésére.

Papp István bizottsági elnök
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
nyílt ülését 12.15 órakor befejezettnek nyilvánította és elrendelte a zárt ülést.

K.m.f

PAPP ISTVÁN

pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnök

   IVÁNYOSNÉ BERÉNYI ANITA

      jegyzőkönyvvezető

41


