
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2011. június 09-én 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal 
kistanácskozó termében tartott rendkívüli üléséről. 
  
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Mikó János tag 
- Lestyán Balázs tag 
- Marján János tag  
- Bagi Miklós tag 
 

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok  
- Nádas Sándor önkormányzati képviselő, a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
- dr. Szikszai Márta jegyző  
- Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető 
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Uti Csabáné településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
- dr. Veres András ügyvéd 
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 
Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából mind az 5 fő 
jelen van), megnyitotta az ülést.  
 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 439/2011. (VI. 09.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága 2011. június 09-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött egészségügyi közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó: dr. Veres András ügyvéd 

2. Előterjesztés az „Informatikai eszközök beszerzésére, és üzembe helyezése Hatvan 
Város Önkormányzata részére a TIOP-1.1.1/07/1-2008-1086 pályázat keretében” 
tárgyában indított közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 



 Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 

 
3. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 Előterjesztő, előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető, aljegyző 

 
4. Előterjesztés az Európai Mobilitási Hét programhoz való csatlakozásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 

 
5. Előterjesztés helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről szóló 

képviselő-testületi határozat módosításáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
6. Előterjesztés a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat keretében 

kötendő konzorciumi együttműködési megállapodásról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

7. Előterjesztés a Markovits Kálmán uszoda épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat tervezői feladataira 
vonatkozó megbízás módosítására 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

 Előterjesztő a 5-7. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó a 5-7. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
 irodavezető 

 
8. Előterjesztés a parlagfű elleni védelem érdekében meghirdetett közfoglalkoztatási 

program tárgyú pályázat benyújtásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
9. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alkalmából készítendő dísztáblák 

legyártásáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
Előterjesztő, előadó 8-9. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető 
 

10. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím adományozásáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
11. Előterjesztés könyvvizsgálói pályázat elbírálásáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

12. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat 2011. évi működési 
kiadásaihoz való hozzájárulásról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 



 Előterjesztő 11-12. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó 11-12. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 
 irodavezető 

 
Zárt ülés napirendi pontja: 
 

1. Előterjesztés a hatvani 2712 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése tárgyában 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 

 
Határidő: 2011. június 09. 
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött egészségügyi közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 
 
dr. Veres András: Azért szükséges módosítani a meglévő egészségügyi közszolgáltatási 
szerződést, mert 2011. július 1-jétől a tervek szerint átveszi a kórház a központi háziorvosi 
ügyeletnek az ügyintézését és az előző szerződésben két lehetőség volt, hogy összevont 
ügyeletnek vagy pedig központi háziorvosi ügyeletnek minősítjük jogilag ezt a 
tevékenységet. Az ÁNTSZ-el és az OEP-el utóbb történt egyeztetés, amelynek 
eredményeképpen javasolt a központi háziorvosi ügyelet jogi terminológiának a használata 
és e keretek között történő működtetése, mert magasabb finanszírozást fog tudni a 
tevékenység, tehát igazából csak ez az egy érdemi módosítás van az okiratban, egyebekben 
változatlanul a többi rendelkezése hatályban marad. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 440/2011. (VI. 09.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Albert Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött 
egészségügyi közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a 646/2010. (XI. 25.) számú határozattal 
elfogadott, és a 300/2011. (V. 26.) számú határozattal módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt, az önkormányzat és az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit 
Közhasznú Kft. között 2010. november 25. napján létrejött egészségügyi szakellátás 
nyújtására megkötött közszolgáltatási szerződés 2011. május 26. napján kelt módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt, a felek által már aláírt hatályos szövegét 2011. július 1-jei 
hatályba lépés mellett. 
 
Határidő: 2011. június 10. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
2./ napirendi pont  



Előterjesztés az „Informatikai eszközök beszerzésére, és üzembe helyezése Hatvan Város 
Önkormányzata részére a TIOP-1.1.1/07/1-2008-1086 pályázat keretében” tárgyában 
indított közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről 
 
dr. Szikszai Márta: A közbeszerzési eljárás keretében két részre lehetett ajánlatot tenni az 
ajánlattevőknek. Az egyik az általános iskolákra vonatkozóan informatikai eszközök 
beszerzése, erről fog dönteni most a képviselő-testület, a másikról pedig már a múlt testületi 
ülésen döntött, mert a 2. részre, ami a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 
informatikai eszközbeszerzését érintette, arra ajánlat nem érkezett, tehát ott mindenféle 
különösebb kiértékelés nélkül ki lehetett mondani, hogy a 2. rész tekintetében a 
közbeszerzési eljárás eredménytelen. Az 1. rész tekintetében három árajánlat érkezett. Ebből 
az egyik ajánlattevőnek az ajánlata érvénytelen volt, a másik kettő érvényes ajánlatot nyújtott 
be, így nyilvánvaló, hogy a műszaki tartalmak összevetése után, amelyben mindkét pályázat 
megfelelt a kiírt műszaki követelményeknek, az alacsonyabb árajánlat döntött és így az ICT 
System Kft. nyerte meg ezt a közbeszerzési eljárást. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 441/2011. (VI. 09.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Informatikai eszközök 
beszerzésére, és üzembe helyezése Hatvan Város Önkormányzata részére a TIOP-
1.1.1/07/1-2008-1086 pályázat keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:  
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 68/2011.  (II.15.) számú 
határozata alapján, 2011. február 11-én, 3430/2011. ügyiratszám alatt indult, 
„Informatikai eszközök beszerzésére, és üzembe helyezése Hatvan Város 
Önkormányzata részére a TIOP-1.1.1/07/1-2008-1086 pályázat keretében és a 
Széchenyi István Szakközépiskola informatikai fejlesztése a TIOP-1.1.1/07/1-2008-
1071 pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi 
közbeszerzési eljárás 1. része - „Informatikai eszközök beszerzésére, és üzembe 
helyezése Hatvan Város Önkormányzata részére a TIOP-1.1.1/07/1-2008-1086 
pályázat keretében” ( becsült értéke: bruttó 47.707.500,-  Ft) - tekintetében a nyertes 
ajánlattevőnek az ICT System Kft. (1116 Budapest, Barázda út 42.) ajánlattevőt 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind 
pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és 
ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 57. § (2) bekezdés a) pontján 
alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást: 34.246.000,- Ft + ÁFA ajánlati 
árat.  

 
2.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 68/2011.  (II.15.)  számú határozata 

alapján, 2011. február 11-én, 3430/2011. ügyiratszám alatt indult, „Informatikai 
eszközök beszerzésére, és üzembe helyezése Hatvan Város Önkormányzata részére a 
TIOP-1.1.1/07/1-2008-1086 pályázat keretében és a Széchenyi István Szakközépiskola 
informatikai fejlesztése a TIOP-1.1.1/07/1-2008-1071 pályázat keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része 
(„Informatikai eszközök beszerzésére, és üzembe helyezése Hatvan Város 
Önkormányzata részére a TIOP-1.1.1/07/1-2008-1086 pályázat keretében”) 
tekintetében a Professional Computer Kft. (3100 Salgótarján, Kővár út 1.) ajánlatát a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 88. § (1) bekezdésének f) pontja 



alapján érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívásba 
foglaltaknak nem tett maradéktalanul eleget. 

 
A tárgyi eszközbeszerzéssel kapcsolatos pályázat 100%-ban támogatott, így külön 
önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan Város 
Polgármesterét a szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2011. június 15. (írásbeli összegezés megküldésére) 
      2011. június 30. (szerződések megkötésére) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
3./ napirendi pont 
Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapításáról 
 
Papp István: Mennyi lenne a közterület-használati díj? 
Komendáné Nagy Márta: 144.000,- Ft. 2011. december 31-ig számoljuk majd a közterület-
használati díjat, de nem biztos, hogy végeznek addig ezzel a munkával, egyenlőre ennyit 
tudtak megjelölni, legfeljebb a későbbiekben újabb kérelmet nyújtanak be a 
meghosszabbításra. 
Papp István: Ők mennyi pénzt kapnak ezért a munkáért? 
Schósz Gabriella: Ezt nem tudjuk, a vagyonkezelőnek saját magának kell elvégeznie, náluk 
van vagyonkezelésben. 
Papp István: Tehát külön pénzt ezért nem fognak kapni. Én azt javaslom a bizottság 
tagjainak, hogy adjuk meg ezt az ingyenes használatot. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 442/2011. (VI. 09.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a közterületek használatáról, valamint a 
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
9. § d) pontja alapján eljárva  

hozzájárul 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Heves Megyei Területi Iroda (3300 Eger, Deák F. u. 
51.) közterület használati díj fizetése alóli mentesítéséhez 2011. év május hó 24. napjától 2011. 
év december hó 31. napjáig, a Hatvan, Kossuth tér 1. szám alatti ingatlan előtt 30 fm hosszan, 
2 fm szélességben, 60 m² területű közterületen építési munkával kapcsolatos terület 
igénybevétele céljából. 
 
Határidő: 2011. július 28. (a közterület-használati engedély kiadására) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
4./ napirendi pont 
Előterjesztés az Európai Mobilitási Hét programhoz való csatlakozásról 
 
dr. Szikszai Márta: Az Európai Mobilitási Hét szervezője kereste meg az önkormányzatot 
azzal, hogy Közlekedj okosan címszó alatt háromféle csatlakozási lehetőséget kínáljon ehhez 
a programhoz. Ebből mi egy látványos és könnyen megvalósítható részt javasolunk a 
képviselő-testületnek megvalósításra. Ez az autómentes nap ez év szeptember 22-én. 
 



A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 443/2011. (VI. 09.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Európai Mobilitási Hét 
programhoz való csatlakozásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Európai Autómentes Nap 
szervezésével csatlakozik az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozathoz és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a 2011. évi Karta aláírására. 
 
Határidő: 2011. június 30. (a Karta aláírására és postázására) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
5./ napirendi pont  
Előterjesztés helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről szóló 
képviselő-testületi határozat módosításáról 
 
Papp István: Itt arról van szó, hogy a jogszabályi hivatkozás és a benyújtás határidejének 
módosítása miatt cserélni kell egy szövegrészt, ezen kívül semmi más nem változik. 
Uti Csabáné: A jogi ügyletre azért van szükség, mert jogszabály módosítás történt, pont a 
döntéshozatalt követően lépett hatályba a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium új rendelete, 
viszont az előző havi előterjesztést az akkor még hatályban lévő rendelet alapján tudtuk 
előkészíteni. Ez egy szerencsétlen egybeesés, ezért a határidő módosítás, valamint a 
jogszabályhivatkozás miatt ezt vissza kellett hoznunk. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 444/2011. (VI. 09.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a helyi közösségi 
közlekedés normatív támogatásának igényléséről szóló képviselő-testületi határozat 
módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igénylésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról szóló 333/2011.     
(V. 26.) számú képviselő-testületi határozat szövegének első mondatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igénylésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásával, és a normatív támogatás 
igényléséhez a 23/2011. NFM (V. 20.) rendelet 1.§  (3) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatokat 
teszi:” 
 
Határidő: 2011. június 10. (közzétételre) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
6./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat keretében 
kötendő konzorciumi együttműködési megállapodásról 
 
Papp István: Ez a pályázat 515 MFt körül van és ehhez konzorciumba kell tömörülnünk.  
Ennek gondolom olyan oka is van, hogy egységben jobban járunk, mint egyedül, de 
ugyanúgy meg kell felelnünk egyénileg is annak a pályázati kiírásnak, amit teljesíteni kell. 



Uti Csabáné: Ez a pályázat még nem került benyújtásra. Szeptember 30-ig kell a pályázatot 
benyújtani és csak konzorciumi formában nyújtható be, önállóan nem, így a 
pályázatelőkészítés folyamatában a konzorciumnak össze kell állnia. Ez a konzorciumi 
megállapodás holnap kerül aláírásra, ezért kell ezt a rendkívüli testületi ülésre előterjeszteni. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 445/2011. (VI. 09.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Rehabilitációs 
szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat keretében kötendő konzorciumi együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉMOP-4.1.2/A-11 
kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásához 
szükséges konzorciumi együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. A képviselő-
testület úgy dönt, hogy a konzorciumi megállapodást jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2011. június 10. (konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
7./ napirendi pont  
Előterjesztés a Markovits Kálmán uszoda épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat tervezői feladataira vonatkozó 
megbízás módosítására 
 
 
 
Uti Csabáné: Itt arról van szó, hogy visszalépett a már kiválasztott tervező cég, ezért 
ismételten be kellett hoznunk képviselő-testület elé utólagosan, mivel a pályázat beadási 
határideje május 14.-e volt és közben a munkálatokat el kellett végeznie annak, aki a 
legkedvezőbb ajánlatot tette. 
dr. Szikszai Márta: A képviselő-testület döntött az EMISZ Kft.-ről, aki utána az ajánlatát 
visszavonta. Az ő ajánlata bruttó 3,6 MFt-ról szólt. Késve megérkezett a negyedik árajánlat 
is, azért késve, mert már nem tudtuk a múltkori testületi ülés elé terjeszteni. A Millenium 
Udvar Kft. 2.900.000,- Ft-ra tette meg az ajánlatát, és a szoros pályázati határidőre tekintettel 
leszerződtünk vele, hiszen az önkormányzatnak az érdekei nem sérültek, sőt még kedvezőbb 
ajánlatot is értünk el. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 446/2011. (VI. 09.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Markovits Kálmán 
uszoda épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 
című pályázat tervezői feladataira vonatkozó megbízás módosításáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 232/2011. (IV. 28.) 
számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 447/2011. (VI. 09.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 



A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Markovits Kálmán 
uszoda épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 
című pályázat tervezői feladataira vonatkozó megbízás módosításáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP 4.9.0-2011 
kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” témában meghirdetett pályázat benyújtásához szükséges engedélyes 
tervdokumentáció elkészítésére a Millenium Udvar Kft.-vel, mint legkedvezőbb 
ajánlattevővel (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.) történt megbízást utólagosan 
jóváhagyja.  
A megbízás díja bruttó 2 900 000.- Ft, melynek pénzügyi forrása a pályázat önerő összegében 
biztosított, mely Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben felhalmozási kiadások (4. számú melléklet) TIOP-2.2.4-09/1 
„Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban pályázat 
önerő része” feladatról kerül átcsoportosításra, melynek fedezete a „Sikeres Magyarország 
Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram” keretében igénybevett fejlesztési 
hitel. 
 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
8./ napirendi pont  
Előterjesztés a parlagfű elleni védelem érdekében meghirdetett közfoglalkoztatási 
program tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
Uti Csabáné: Itt egy meghívásos pályázatról van szó. A program keretében Hatvan Körzete 
Kistérségi Többcélú Társulás kapott meghívást, de mint kiderült a beadás előtti utolsó 
napon, a társulás nem kívánta benyújtani ezt a pályázatot, Hatvan Város Önkormányzata 
pedig úgy ítélte meg, hogy nem kívánja elhalasztani ezt a lehetőséget, mert parlagfű sajnos 
van bőven és lesz a nyáron is, ezért az önkormányzat önállóan nyújtotta be a pályázatot egy 
nyilatkozattal együtt, ami arról szólt, hogy a társulás nem kívánja benyújtani a pályázatot és 
átadta ezt a meghívást Hatvan Város Önkormányzata részére. A pályázati szabályzat, 
valamint a szervezeti és működési szabályzat alapján átruházott bizottsági hatáskörbe 
tartozik bruttó 8 MFt-ig a pályázatok benyújtásáról a döntés, így most utólagos 
jóváhagyásról van szó, mivel a pályázat múlt pénteken benyújtásra került. 
Papp István: Legalább akkor tudnak dolgozni. 
Uti Csabáné: Holnap eredmény is lesz már. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 448/2011. (VI. 09.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy utólagos jóváhagyás mellett 
támogatja a Nemzetgazdasági Minisztérium parlagfű által legfertőzöttebb kistérségek 
számára hirdetett közfoglalkoztatási programra történő pályázat benyújtását. 
A program összköltsége: bruttó 7 381 975.- Ft, melyből az igényelt támogatás összege 
6 911 975.- Ft. Az önerő összege 470 000.- Ft, mely összeg Hatvan város 2011. évi 
költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési 
feladatok, parlagfű irtás költséghelyen biztosított. 



 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
9./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alkalmából készítendő dísztáblák 
legyártásáról 
 
Papp István: Beérkezett három pályázat, a legolcsóbb Hettich Zsolt egyéni vállalkozóé, aki 
82.800,- Ft-ért vállalta ezeknek a tábláknak a legyártását. A pénzügyi fedezet megvan rá.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 449/2011. (VI. 09.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, a „Tiszta, virágos Hatvanért” 
cím adományozására a dísztáblák legyártásával Hettich Zsolt egyéni vállalkozót (székhely: 
3200 Gyöngyös, Köztársaság tér 5.) bízza meg bruttó 82.800,-Ft összegért, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás a 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 
2/a. mellékletében a 2011. évi városüzemeltetési feladatai között 2011. évi Környezetvédelmi 
Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. június 27. (a táblák legyártására) 
Felelős:    a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
     Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
10./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím adományozásáról 
 
Papp István: Hány díjat adhatunk? 
Schósz Gabriella: Hármat-hármat. Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok volt kint az 
irodánk egyik munkatársával és ez az ő javaslata. 
Papp István: Nagy Lászlónak szép az udvara. 
Kondek Zsolt: Tudom, hogy van olyan, akinél több tábla is van már kitéve, próbáltam ezt is 
figyelembe venni. Vannak olyan helyek, ahol csak megvették a virágokat és kitették, és van, 
ahol folyamatosan gondozzák. Szép kertet pénzből lehet csinálni vagy rengeteg idővel. 
Ahhoz is kell pénz, persze, de van aközött különbség, hogy pl. vettek egy tuját, elültették és 
megnőtt vagy elkezdte különféle módokon formázni és van egy gyönyörű szépre, formára 
megnyírt tuja. Akkor vehetném alapul a mennyiséget is, hogy mekkora terület, pl. van egy 
kis udvar – tudom, hogy ekkora lehetőség van – és a teraszra ki van téve a virágládába 
muskátli vagy van egy hatalmas kert, aminek minden porcikája tele van virággal. Tehát ilyen 
szempontokat is mérlegeltünk. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 450/2011. (VI. 09.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 



melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, a „Tiszta, virágos Hatvanért” 
címet és helyezést az alábbi ingatlanoknak adományozza: 
 
 Lakóház kategóriában: 
  1. helyezett – Nagy László /3000 Hatvan, Kisfaludy u. 60./ 
  2. helyezett – Fekete József /3000 Hatvan, Csányi u. 16./ 
  3. helyezett – Zsosa Imréné /3000 Hatvan, Mohács u. 78./ 
 
 Többlakásos lakóépület kategóriában: 
  1. helyezett – Peigelbeck Judit /3000 Hatvan, Horváth Mihály u. 22. 
társasház/ 
  2. helyezett – Deák Istvánné /3000 Hatvan, Pázsit u. 23-25. társasház/ 
  3. helyezett – Lakatos Gyula /3000 Hatvan, Pázsit u. 19. társasház/ 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a 2011. évi városüzemeltetési feladatai között 
2011. évi Környezetvédelmi Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős:    a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
      Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
11./ napirendi pont  
Előterjesztés könyvvizsgálói pályázat elbírálásáról 
 
Bánkútiné Katona Mária: Mivel az előző könyvvizsgálónak a szerződése megszűnt, ezért új 
könyvvizsgálót kell az önkormányzatnak választani. A pályázati felhívásra egy pályázó 
nyújtott be ajánlatot, amely megfelel a pályázati kiírás feltételeinek. Megfelelő referenciákkal 
rendelkezik, szakmailag is gondolom jól tudunk majd vele együtt dolgozni. 320.000,- Ft + 
ÁFA ellenében tudja vállalni ezt a könyvvizsgálatot, amely a költségvetésben rendelkezésre 
áll. 
Mikó Gábor: Máshol is ő a könyvvizsgáló? 
Bánkútiné Katona Mária: Igen, pld. Jászberényben, Cegléden, Jászapátiban, tehát több 
helyen. 
dr. Szikszai Márta: Az a gond a könyvvizsgálókkal, hogy nagyon sokan vannak, de csak  
kevésnek van költségvetés terén minősítése.  
Bánkútiné Katona Mária: Azt is ígérte a pályázatában, hogy nemcsak a költségvetéssel, a 
beszámolóval, hanem a napi munkával kapcsolatosan, a bizottsági anyagokhoz és a 
képviselő-testületi döntésekhez is ajánlást fog adni. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 451/2011. (VI. 09.) számú – 4 „igen” 
szavazattal, valamint 1 "nem" szavazattal meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a könyvvizsgálói pályázat 
elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 342/2011. (V. 26.) sz. határozat alapján 
az általános könyvvizsgálói feladatok ellátására kiírt pályázatot érvényesnek minősíti és 
egyúttal megbízza a polgármestert, hogy ezen feladatok ellátására a GMB Holding Pénzügyi 
Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1097 Budapest, Vaskapu u. 1/a., telephely: 5100 Jászberény, 



Zirzen Janka u. 6., kamarai bejegyzés száma: 001919, a könyvvizsgálatért személyében felelős 
személy: Gulyás Csaba bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 007120) 
kösse meg a megbízási szerződést.  

 
A képviselő-testület a könyvvizsgáló havi díjazását 320.000,- Ft +ÁFA összegben állapítja 
meg, mely összeg Hatvan város 2011. évi költségvetésről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében szereplő egyéb szakfeladatok között szereplő 
könyvvizsgálat  költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. június 16. (a szerződés megkötésére) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
 
12./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat 2011. évi működési 
kiadásaihoz való hozzájárulásról 
 
Bánkútiné Katona Mária: Én nem vettem részt ezen a társulati ülésen, ott az Intéző Bizottság 
olyan döntést hozott, hogy a községek a működési költségekhez járuljanak hozzá. A társulat 
költségvetése most lett áttekintve, eddig a társulati költségvetéshez az önkormányzat nem 
járult hozzá. Nem keverendő össze a társulat a társulással. Ez a társulat az, aki az 
érdekeltségi hozzájárulásokat beszedi, a hitelfolyósítást ügyintézi, ennek a működéséhez az 
önkormányzatoknak érdekeltségarányosan ki lett számolva egységenként, hogy kire mennyi 
jut és Hatvan városára 4.869.000,- Ft jut ebben az évben. Tehát azt szeretné, ha minden 
képviselő-testület elfogadná és a társulati költségvetéshez havonta hozzájárulna. 
Papp István: Itt Hatvan fizetett majdnem mindent? 
Lestyán Balázs: Nem. Hétfőn volt az Intéző Bizottsági ülés, ahol ez a döntés megszületett. 
Erre a döntésre azért van szükség, mert a társulat eddig a működési költségét a saját 
vagyonából fedezte és tulajdonképpen ezt a pénzt élte fel. Mivel a társulatba nemrégiben új 
Intéző Bizottsági tagok kerültek bele, illetve új vezetés alá került, ezért az egész társulatnak 
az átszervezése, az odagondolása, a pénzügyi helyzet racionalizálása történik meg, többek 
között ez is ennek a része. Ez a költségvetési teher Hatvan vonatkozásában 4.869.851,- Ft, ez 
itt havi bontásban is szerepel, és mivel nagyjából félévnél vagyunk, úgy döntött az Intéző 
Bizottság, hogy kéthavi részletet kellene havonta elutalni és akkor év végéig ez az összeg 
átutalásra kerül. 
Marján János: Mi indokolja ezt egyébként? - mert ezt ki kellett volna tudni gazdálkodni. 
Nem nagyon értem a felvetést, hogy a város ezt hogyan fizette ki, még az sem tiszta előttem. 
Lestyán Balázs: Kamatbevételekből. Én nem vagyok pénzügyi szakember, nem látom át 
ennek a pénzügyi hátterét, de tudomásom szerint kamatbevételekből élt eddig, de ezek a 
kamatbevételek elfogytak. Ez szabálytalan volt, ugyanis a III. ütemre vonatkozó társulásnál 
az önkormányzatok már az alakuláskor ezt a működési költséget meghatározták, tehát jelen 
pillanatban is fizetnek azok az önkormányzatok, akik a társulásban, tehát a III. ütemben 
vannak, míg ebben a társulatban ez nem így történt annak idején. 
Marján János: Ez el lett fogadva a többi önkormányzat részéről? 
Lestyán Balázs: Hétfőn volt az Intéző Bizottság ülése, a jelenlévő önkormányzatok, Lőrinci, 
Apc és Zagyvaszántó Önkormányzata a hetekben tart rendkívüli, illetve rendes testületi 
ülést. Nagy vita volt ennek a költségnek a kialakulása során, ugyanis a postaköltség 5 MFt-ra 
volt előirányozva, ami az egyik legnagyobb költségtétel ebben a sorban. Az önkormányzatok 
vállalták, hogy az ilyen irányú terheket saját maguk fogják ellátni, ugyanis sok tértivevényes 
levél kiküldése szükségeltetik, aminek több százezres tételei vannak egyszerre. Két fő 
alkalmazott van, a többi gyakorlatilag elenyésző. 



 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 452/2011. (VI. 09.) számú – 5 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Beruházó Víziközmű Társulat 2011. évi működési kiadásaihoz való hozzájárulásról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan és Térsége 
Beruházó Víziközmű Társulat 2011. évi működési költségéhez hozzájárul 4.869.851,- Ft 
összeggel, amely az önkormányzat működési hiányát növeli, melynek finanszírozása 
folyószámlahitel igénybevételével történik. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 2011. december 31-ig 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
Ezt követően Papp István elnök 9.25 órakor zárt ülést rendelt el, ahol még egy előterjesztés 
került megtárgyalásra, melyről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
__________________________________  __________________________________
             Papp István        Jávorkáné Jenei Katalin 
                    bizottság elnöke                                                           jegyzőkönyvvezető 


