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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült :  Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság 2011. április 27-én 14,00 órakor a Polgármesteri Hivatal 
kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

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

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
Kondek Zsolt    környezetvédelmi tanácsnok 
 
Dr. Szikszai Márta   jegyző 
Komendáné Nagy Márta   aljegyző 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella   műszaki és városfejlesztési irodavezető 
dr. Veres András   ügyvéd  
Uti Csabáné    pályázati osztályvezető 
Braun Zsófia    belső ellenőr 
Oláh Natália    belső ellenőr 
Bognár Endre    főépítész 
dr. Rosta Ildikó   AS. Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolg. Nonprofit 
     Közhasznú Kft. szakmai ügyekért felelős ügyvezető  
     igazgató helyettes 
 
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 három 
tagjának részvételével az ülés határozatképes.  
 
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata  volt. 
 
 

Előre venni kérte – Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok kérésére – a következő 
napirendi pontot: 
• Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken t örtén ő fakivágásokról 

 
Kérte a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontok módosítására tett javaslatát fogadják el.  
 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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274/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2011. március 29-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  
 

1. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
2. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemlekedően Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének átruházásnak tárgyában 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
3. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rednelőintézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság – számára jogszabályok által előírt – szabályzatának elfogadásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
4. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezetének 

módosításáról vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, új vezérigazgató, megválasztásáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
5. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság által alapítandó gazdasági társaság létrehozásáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
6. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. tulajdonában lévő 

ingatlanok értékbecsléséről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
7. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 
 Beszámoló az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
8. Előterjesztés Hatvan város polgármestere kérelmének elfogadásáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
9. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi adóztatási tevékenységéről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
10. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2010. évi éves belső ellenőrzési jelentésének 

elfogadásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
11. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves 

statisztikai összegezésről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
12. Előterjesztés a központi háziorvosi ügyelet feladatellátás átszervezéséről 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
13. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
14. Előterjesztés „Egyes önkormányzati kezelésű közutak és járdák karbantartása” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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15. Előterjesztés „Utántöltő kellékanyagok beszerzése” tárgyú helyben központosított közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
16. Előterjesztés „Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb papíráru beszerzése” tárgyú helyben 

központosított közbeszerzési eljárás megindításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
17. Előterjesztés „Vegyi tisztítószerek beszerzése” tárgyú helyben központosított közbeszerzési 

eljárás megindításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
18. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapításáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
19. Előterjesztés közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat létrehozására 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
20. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 

szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
21. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
22. Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 

49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
23. Előterjesztés a Kossuth téri buszöblözet átépítéséhez szükséges bérleti szerződés megkötéséről 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
24. Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyog- és rágcsálóirtási munkák 

megrendeléséről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
25. Előterjesztés a „Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra 

fejlesztése” tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
26. Előterjesztés a Hatvan város egyes belterületi útjait érintő forgalmi rend változásokról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
27. Előterjesztés a 2011. évben megrendezendő lakossági veszélyes hulladékgyűjtésről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
28. Előterjesztés a Trianoni Emlékmű környezetrendezésének I. üteméről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
29. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú szükséglakás felújítási munkáiról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
30.  Előterjesztés Hatvan város belterületi közmű-nyilvántartási munkáinak megrendeléséről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
31.  Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” tárgyú 

pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
32. Előterjesztés a 2009-2010. évi karbantartási többletmunka elszámolásáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
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33. Előterjesztés az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés módosításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
34. Előterjesztés a 230/2010. (IV. 29.) sz. képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
35. Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 8. sz. alatti társasház felújítási munkálatainak 

támogatásáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
36. Előterjesztés a Markovits Kálmán uszoda épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 

hasznosítással kombinálva pályázaton való részvételre 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
37. Előterjesztés a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítésével 

kapcsolatos kérdésekről 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
38. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú ingatlanon lévő nem 

lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról a Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt 
Hatvani Alapszervezete részére   

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
39. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011-2014. közötti időszakra 

vonatkozó gazdasági programjáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
40. Előterjesztés közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés módosításáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
41. Előterjesztés a Mészáros Lázár úti tagóvoda építési engedélyezési eljárásához szükséges 

tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadásáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
42. Előterjesztés a „Tartalomhoz a forma – korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, 

versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában” című pályázat keretében kötendő használati megállapodásról  

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
43. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú ingatlanon lévő nem 

lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
részére 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
44. Előterjesztés a Trianoni Emlékmű elkészítését szolgáló lektorátusi zsűrizéséről 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
45. Egyebek 

 
 

1. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken t örtén ő fakivágásokról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
275/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 – a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. vezérigazgatója, Lisztik Lászlóné kérelmét elbírálva – tulajdonosi hozzájárulását 
adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 2647/5 hrsz.-ú közterületen, természetben a 
Népkertben álló 3 db tujafa, valamint 2 db fa kivágásához. 
 
Határidő: 2011. május 13. (a kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda     útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
276/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 – Semperger Attila kérelmét elbírálva – 
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 2738/10 hrsz.-ú 
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Kastélykert u. 11. számú társasház mellett álló 1 db 
hársfa, valamint 1 db vadszilvafa kivágásához. 
 
Határidő: 2011. május 13. (a kiértesítésre) 
Felelős:   a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda      útján 
 

 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
277/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 – Vona János kérelmét elbírálva – 
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 0171 hrsz.-ú  
közterületen, természetben a Görbeéri Sóderos úton álló 3 db akácfa kérelmező általi 
kivágásához, valamint 3 db nyárfa kérelmező általi gallyazásához. 
 
Határidő: 2011. május 13. (a kiértesítésre) 
Felelős:   a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda     útján 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
278/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 – Palásthy Pál kérelmét elbírálva – 
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 3831/15 hrsz.-ú  
közterületen, természetben 3000 Hatvan, Kertész u. 63. számú ingatlan mellett álló 1 db 
fenyőfa kivágásához. 
 
Határidő: 2011. május 13. (a kiértesítésre) 
Felelős:   a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda     útján 
 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés ötödik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
279/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 – Kis Zsolt kérelmét elbírálva – tulajdonosi 
hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 2978/36 hrsz.-ú  közterületen, 
természetben a 3000 Hatvan, Pázsit u. 8. számú ingatlan mögött álló 1 db vadon nőtt fa 
kivágásához. 
 
Határidő: 2011. május 13. (a kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda     útján 
 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés hatodik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
280/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 – Kis Sándor kérelmét elbírálva – tulajdonosi 
hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 3978/36 hrsz.-ú  közterületen, 
természetben 3000 Hatvan, Pázsit u. 33. számú ingatlan előtt álló 1 db fa kivágásához. 
 
Határidő: 2011. május 13. (a kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda     útján 
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2. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Non profit Kiemleked ően 
Közhasznú Korlátolt Felel ősségű Társaság üzletrészének átruházásnak tárgyában 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A határozati javaslatban szerepel, hogy az önkormányzat szeretné megvásárolni a 
Tudáscentrum a Társadalmi esélyegyenlőségért Oktatási és Kulturális Alapítvány üzletrészét 
100.000,- Ft vételáron, amelynek fedezete a 2011. évi költségvetési rendeletben az általános 
tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. Szükséges a tagváltozással kapcsolatos bejelentési 
kötelezettség és a cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírása. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
281/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének átruházásnak tárgyában szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy a Hatvan-TISZK 
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban 
tagsági viszonyt létesítő Tudáscentrum a Társadalmi Esélyegyenlőségért Oktatási és Kulturális 
Alapítvány tag 100.000,-Ft névértékű üzletrészét névértéken megvásárolja, és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét az üzletrész-átruházási szerződés aláírására, valamint az 
ügyvezető felé történő tagváltozással kapcsolatos bejelentési kötelezettség megtételére. A 
szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék 
költséghelyeken rendelkezésre áll. 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Közhasznú Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az üzletrész-átruházás következtében 
szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2011. május 6. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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3. napirendi pont 

Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rednel őintézet Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felel ősségű Társaság – számára jogszabályok által el őírt – szabályzatának 
elfogadásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A Hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság egészségügyi szolgáltató tevékenységét 2011. január 1-jén kezdte meg. 
Az újonnan alapult társaság jogszabály által előírt szabályzatainak elfogadását tartalmazza.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
282/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 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 Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 26.) 
alapító okiratának 15. pontjában foglaltak alapján a társaság ügyvezetése által elkészített 
Térítésdíj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról szóló Szabályzat szövegét 
jóváhagyja jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel. 
 
Határidő: 2011. április 28. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 

Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
283/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
úgy dönt, az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 26.) 
alapító okiratának 15. pontjában foglaltak alapján a társaság ügyvezetése által elkészített 
Térítési díjtáblázatról szóló Szabályzat szövegét jóváhagyja jelen határozat mellékletében 
foglalt szöveggel. 
 
Határidő: 2011. április 28. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
 



 

 

175

 

4. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. szervezetének 
módosításáról vezérigazgató lemondásának elfogadásá ról, új vezérigazgató, 
megválasztásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Lisztikné Katika a továbbiakban egy szakágat fog vezetni és így egy új vezérigazgató 
szükséges a Zrt. élére. 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Lisztik Lászlóné 2010. október 28-val látja el vezérigazgatói tevékenységét. A társaságnál már 
megvalósult és jelenleg is folyamatban levő szervezeti átalakulásra is figyelemmel célszerű 
lenne a társaság egyes céljait megvalósító és tevékenységeit végző divíziók helyett üzletágak 
működjenek. A cég strukturális átalakítása jó folyamatban van. Szükséges a gazdasági 
társaság szervezeti és működési szabályzatát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalni. 
A jövőben Lisztik Lászlóné közterület karbantartási üzletágvezető munkakörben kerül 
alkalmazásra, mely üzletág speciális szaktudást igénylő tevékenységi körökkel fog bővülni. 
Szükséges határozatot hozni a képviselő-testületnek Lisztik Lászlóné vezérigazgatói 
lemondásának elfogadásáról és új vezérigazgatót kell megválasztani. Az alapító a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának Decsi Ferencet javasolja. 
Decsi Ferenc a Cukorgyár műszaki területén dolgozott, vezetői tapasztalatokkal bír. A 
képviselő-testület 2011. május 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra fogja 
megválasztani az új vezérigazgatót a munkaszerződésben foglalt feltételekkel. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A Decsi család törzsgyökeres hatvani család. A nagyapa feltaláló volt. Decsi Ferenc fiatal 
teherbíró, jól képzett fiatalember. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
284/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezetének 
módosításáról vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, új vezérigazgató megválasztásáról 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cgj. szám: 10-10-020250, 
adószám: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
Hatvan Város Önkormányzata – 481/2008. (IX. 25.) sz. képviselő-testületi határozattal 
elfogadott, 145/2009. (IV. 30.) sz., 325/2009. (VII. 16.) sz., 592/2009. (X. 29.) sz., 670/2009. (XI. 
26.) sz., 281/2010. (V. 27.) sz. és 592/2010. (X. 28.) sz. és 593/2010 (X.28.) sz. képviselő-
testületi határozattal módosított, valamint 387/2009. (VII. 30.) sz. képviselő-testületi határozattal 
kiegészített szervezeti és működési szabályzatát a jelen határozat mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatban 
foglaltaknak megfelelően módosítja 2011. május 1. hatályba lépés mellett. 
 
Határidő: 2011. május 1. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
                szervezeti és működési szabályzat kiadására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
285/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezetének 
módosításáról vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, új vezérigazgató megválasztásáról 
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 31. § (2) bekezdése 
alapján Lisztik Lászlóné sz.: Kovács Katalint (anyja neve: Balog Anna, lakik: 3000 Hatvan, 
Zrínyi u. 48.) e tisztségre vonatkozó lemondását 2011. április 30. napjával tudomásul veszi, és 
akként határoz, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 87. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján hozzájárul Lisztik Lászlóné határozatlan időtartamra fennálló 
munkaviszonyának közös megegyezéssel történő módosításához. A képviselő testület 
felhatalmazza a társaság megválasztott új vezérigazgatóját ezen munkaszerződést módosító 
okirat aláírására. 
 
 
Határidő: 2011. május 15. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
286/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezetének 
módosításáról vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, új vezérigazgató megválasztásáról 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági 
társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény 231. § (1) bekezdésének d) pontja alapján úgy dönt, hogy a gazdasági társaság 
vezető tisztségviselőjének, vezérigazgatójának Decsi Ferenc (anyja neve: Farkas Mária Rózsa, 
lakik: 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A) választja meg 2011. május 1. napjától kezdődő hatállyal 
határozatlan időtartamra bruttó 670.000,- Ft munkabér megállapítása mellett a jelen határozat 
mellékletét képező munkaszerződésben foglalt feltételekkel. 
 
 
Határidő: 2011. május 15. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
287/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezetének 
módosításáról vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, új vezérigazgató megválasztásáról 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: 
gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
- az alapító okirat 13.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13.2 A vezérigazgató feladatai különösen: 
_ dönt az üzleti tervben nem szereplő, évi 5.000.000,- Ft értéket meghaladó, de évi 
10.000.000,- Ft értéket el nem érő pénzügyi kötelezettségvállalásról a felügyelőbizottság 
véleményezése mellett; 
_ véleményezi az üzleti tervben nem szereplő, évi 10.000.000,- Ft értéket meghaladó pénzügyi 
kötelezettség vállalást; 
_ dönt az évi 2.000.000,- Ft értéket meghaladó, de évi 20.000.000,- Ft értéket el nem érő 
társasági vagyon értékesítéséről, illetve a vagyon megterheléséről a felügyelőbizottság 
véleményezése mellett; 
_ véleményezi az évi 20.000.000,- értéket meghaladó társasági vagyon értékesítését, illetve a 
vagyon megterhelését; 
_ dönt a hitelfelvételről a felügyelőbizottság véleményezése és a társaság legfőbb szervének 
jóváhagyása mellett; 
_ dönt a társaság tevékenységéhez szükséges beruházási javaslatról; 
_ dönt a társaság tevékenységéhez szükséges projektjavaslatokról; 
_ beszámolót kér a divíziók az üzletágak működését meghatározó szerződések éves 
felülvizsgálatáról, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására a társaság legfőbb szerve 
felé; 
_ a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására 
tett javaslatát a felügyelőbizottság véleményezése mellett előterjeszti a társaság legfőbb szerve 
felé, és végrehajtja a társaság legfőbb szervének döntését; 
_ a társaság mérlegének elfogadására tett javaslatát a felügyelőbizottság véleményezése 
mellett előterjeszti a társaság legfőbb szerve felé; 
_ javaslatot tesz a társaság adózás utáni eredményének felhasználására a felügyelőbizottság 
véleményezése mellett a társaság legfőbb szerve felé; 
_ gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről; 
_ javaslatot tesz a divizionális szervezet átalakítására a társaság legfőbb szerve 
felé; 
_ gyakorolja a belső ellenőr felett a megbízási jogviszonnyal kapcsolatos jogokat, illetve 
adminisztrációja feletti azon munkáltatói jogokat, melyek a munkavégzésre irányuló jogviszony 
létesítésére és megszűnésére vonatkoznak, továbbá megállapítja az egyes divíziók üzletágak 
és a társaság összdolgozói létszámát; 
_ dönt az alapító okiratban kizárólagos hatáskörébe utalt kérdésekben; 
_ elfogadja a társaság számviteli szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság 
legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
_ elfogadja a társaságra vonatkozó kockázatelemzést és –becsléseket; 
_ elfogadja a társaság leltározási és selejtezési szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a 
társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
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_ elfogadja a társaság iratkezelési és –őrzési szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a 
társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
_ elfogadja a társaság munkavédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság 
legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
_ elfogadja a társaság (köz)beszerzési szabályzatát, és azt jóváhagyásra a társaság legfőbb 
szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
_ elfogadja a társaság tűzvédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság 
legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
_ elfogadja a társaság vagyonvédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság 
legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
_ elfogad minden olyan szabályzatot, amelyet jogszabály a társaság számára előír a társaság 
legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szervének jóváhagyása mellett; 
_ elfogadja a társaság hároméves üzletpolitikai koncepcióját a felügyelőbizottság 
véleményezése és a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett; 
_ elfogadja a társaság hároméves üzletpolitikai koncepciója alapján az éves üzleti tervet a 
felügyelőbizottság véleményezése és a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett; 
_ elfogadja a társaság kötelezettségvállalási szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a 
társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
_ dönt a társaság tevékenységére vonatkozó finanszírozási elvek kialakításáról, a 
finanszírozási elvek módosításáról a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett; 
_ tájékoztatást kér a társaság éves pénzügyi tervének teljesítéséről, értékeléséről 
negyedévente, a pénzügyi tervhez képest lényeges eltérésről 15 napon belül a gazdasági 
igazgatótól; 
_ tájékoztatást kér a teljesítés alakulásáról; 
_ időszakosan tájékoztatást kér a pénzforgalomról; 
_ tájékoztatást kér a divíziók az üzletágak éves tevékenységéről; 
_ a társaság ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább 
évente egyszer az alapító, háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít; 
_ köteles nyolc napon belül – a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges 
intézkedések megtétele céljából a társaság legfőbb szervének összehívását kezdeményezni, 
ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 
kétharmadára csökkent, vagy a társaság saját tőkéje a Gt. 207. § (1) bekezdésében 
meghatározott összeg alá csökkent, vagy a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy 
fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi; 
_ gyakorolja a Gt.-ben meghatározott jogait és teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeit. 
_ jóváhagyja a divíziók az üzletágak egymás közötti megrendeléseit, amennyiben azok – 
divíziónként üzletáganként – az adott naptári évben a bruttó 2.000.000,- Ft összeget 
meghaladják.” 
- az alapító okirat 13.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13.3. A társaság vezérigazgatója: 
név: Decsi Ferenc 
anyja neve: Farkas Mária Rózsa 
lakcím: 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A. 
A vezérigazgató megbízatása 2011. május 1. napjától  kezdődő hatállyal 
határozatlan id őtartamra szól. 
 
– 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 Hatvan város polgármesterét 
az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának 
átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására. 

 
Határidő: 2011. május 27. (okiratok cégbírósági benyújtására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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5. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zártkör űen Működő 
Részvénytársaság által alapítandó gazdasági társasá g létrehozásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Elmondta, hogy a strand és az uszoda a Zrt-én belül működik. Célszerű a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. által a strandüzemeltetési feladatok ellátására 
létrehozni egy nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaságot, melynek keretében kerülne 
sor a városi strand és uszoda üzemeltetése, működtetése. 
 
 
Uti Csabáné pályázati osztályvezet ő 
Észrevételezte, hogy az uszoda székhelye a Hajós Alfréd u. 2. sz. alatt található nem pedig a 
43-as számon. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Javasolta, hogy módosító indítványt tegyenek, hogy javításra kerüljön az uszoda pontos 
székhelye. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta 
annak elfogadását. Először szavazásra tette fel a mkódosítást. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
288/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a bizottsági elnök javaslatára az alábbi 
módosító indítványt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 
alapítandó gazdasági társaság létrehozásáról szóló előterjesztéshez az alábbi  

 

 

módosító indítványt 

 

 

teszem: 

 

Az előterjesztés határozati javaslata 2. pontjának 2. francia bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lépjen: 

 

 „-    székhelye:  3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 2.” 

 
 
Papp István bizottsági elnök 
Szavazásra tette fel az előterjesztés határozati javaslatát.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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289/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság által alapítandó gazdasági társaság létrehozásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) 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 3. § (1) és 
4. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. Hatvani Uszoda és Strand Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság néven gazdasági társaságot alapítson a képviselő-testület, 
valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati 
rendelet 5. számú mellékletében foglalt önként vállalt feladatai 
ellátására. 
 
2) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a létrejövő Hatvani Uszoda 
és Strand Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzéki adatai az alábbiak: 
- cégneve: Hatvani Uszoda és Strand Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
- székhelye: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 43. 
- telephelye: 3000 Hatvan, 1661/18 hrsz. 
- jegyzett tőke: 500.000,- Ft készpénz 
A társaság közhasznú fő tevékenysége: M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  
A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei: 
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
Kempingszolgáltatás 
Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
Éttermi, mozgó vendéglátás 
Egyéb vendéglátás 
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
Sportlétesítmény működtetése 
A fenti közhasznú tevékenységek besorolása az 1997. évi CLVI. törvény 26. § 1./ pontja szerint 
 
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység 
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 
sporttevékenység kivételével 
Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök: 
Italszolgáltatás 
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 
3) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat keretében felhatalmazza a 
Zrt. vezérigazgatóját arra, hogy a nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapításával és 
cégbejegyzésével kapcsolatos valamennyi okiratot a Zrt. nevében és képviseletében aláírja, és 
ezen eljárásokban teljes jogkörrel képviselje. 
 
 
Határidő: 2011. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.                                   
    útján 
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6. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. tulajdonában 
lévő ingatlanok értékbecslésér ől 

 (Tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Elmondta, hogy a Zrt. alapítása során, mint jogutódnak került tulajdonában az ingatlan. A 
vagyon egységesítése érdekében az önkormányzat vissza kívánja vásárolni az ingatlanokat. A 
Zrt. pénzügyi helyzetén ezen eszköz visszavételével segíthet az önkormányzat, ennek 
megfelelően jogcímváltozás lesz. Az ingatlanok megvásárláshoz értékbecslést szükséges 
végezni. A pénzügyi elszámolás vételárat meghatározva lehet tovább folytatni ezen gondolat 
menetet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ingatlanok fogalmi értékének meghatározásához szükséges szakvélemények elkészítésére 
három ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlattevő a Mobil Ingatlan Partner Kft. 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
290/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kizárólagos tulajdonában 
levő hatvani 5293/2 hrsz., hatvani 893/37 hrsz., és hatvani 1661/18 hrsz. alatt felvett ingatlanok 
forgalmi értékének meghatározása céljából a Mobil Ingatlan Partner Kft.-t (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 14.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg 
a fenti ingatlanok értékbecslésének elvégzésével 96.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 120.000,- Ft 
összegben. 
Az értékbecslések elkészítésének és leadásának határideje: 2011. május 10. napja. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeltben a Városüzemeltetési feladatok között szereplő értékbecslés 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
A bizottság felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megbízási szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: 2011. május 10. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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7. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáró l 
Beszámoló az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról  és annak pénzügyi 
teljesítésér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Bánkutiné Katona Mária irodavezet ő 
Az államháztartásról szóló törvény értelmében kell elkészíteni az önkormányzat 
zárszámadásáról szóló beszámolót, valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített 
éves pénzfogalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és eredmény-
kimutatást, melyet polgármester a költségvetési évet követő 4 hónapon belül a képviselő-
testület elé terjeszti. A testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A tavalyi év II. félévében 
likviditási gondok jelentkeztek, főként az iparűzési adó és bírságok nem teljesüléséből. A 
működési hiány pótlására folyószámlahitel felvételéről döntött a képviselő-testület. 
2010. IV. negyedévében további likviditási gondot okozott az Európai Uniós támogatásokkal 
megvalósuló beruházások finanszírozása a buszpályaudvar beruházás és a Bajza József 
Gimnázium felújítása esetében. A folyószámla hitel igénybevétele a közbeszerzés 
következtében áthúzódott 2011. évre. 
Az önkormányzat 2010. évi bevétele 56,2%-ban teljesült, a függő, átfutó bevételek nélkül. Az 
önkormányzat 2010. évi kiadásaira a rendelkezésre álló pénzügyi felhasználás 51,1%, a 2010. 
évi kiadásokon belül az önkormányzati feladatok és költségvetési szervek működtetésére a 
mérleg főösszeg 20,1%-ának felel meg. A személyi jellegű kifizetések időben megtörténtek. 
Szabad pénzmaradvány nélkül zártuk az évet. A pénzmaradvány csak a 2010. évről áthozott 
kötelezettségekre nyújt fedezetet az önkormányzati feladatok és az intézmények 
vonatkozásában egyaránt. 
 
Papp István elnök 
Reméli ebben az évben magasabb lesz az adóbevétel. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban 
egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását. Először az előterjesztés 
határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:  
 
291/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést, az 
önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a 2010. évi 
gazdálkodásáról, annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: 2011. május 1. 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
Határidő: 2011. május 10. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Papp István elnök 
A előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet tette fel szavazásra. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:  
 
292/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet és 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. 
 
 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város polgármestere kérelmének el fogadásáról  
 (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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
293/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elfogadja Hatvan város polgármestere 
által benyújtott kérelmét. A bizottság hozzájárul, hogy Horváth Tibor kertész szabadidejében a 
továbbiakban is végezhessen hétvégenként kertészeti munkálatokat Szabó Zsolt polgármester 
tulajdonában lévő ingatlanon.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
 
9. napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2010. évi adóztatási tevé kenységér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Bánkutiné Katona Mária irodavezet ő 
Az adóztatási tevékenységről szóló beszámoló az előző években a zárszámadásba épült be, az 
Állami Számvevőszék kifogásolta, ezért készült külön az adóztatási beszámoló. A tavalyi évben 
bekövetkezett gazdasági válság rá nyomta a bélyegét a bevételek teljesülésére. Az előző 
években a törlésből eredő túlfizetés összegét a vállalkozások a folyóévi adóelőleg 
elszámolására bent hagyták a költségvetésben, addig a 2010. évi adóelőleg csökkenés miatt is 
nagyságrenddel megnőtt túlfizetés visszautalásáról rendelkeztek. Összességében elmondható, 
hogy a helyi adóbevételek 2010. évi teljesülése a módosított előirányzatot meghaladta. A 
túlteljesítés az iparűzési adónemnél jelentős, amely főleg egy adózó év végi adófeltöltési 
kötelezettségének teljesítéséből adódott. Az önkormányzati adóhatóság kezelésében lévő 
adókból a beszámolási időszakban származó bevételt, valamint az adó jellegű bevételeket az 
előterjesztésben szereplő táblázat ismerteti. 
 
Papp István elnök 
Megjegyezte, hogy a hatvani gesztor beruházásban mi finanszíroztunk sok mindenkit, ezt nem 
lehet, sok mindent bevállaltunk. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, 
észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását.  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
294/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Jegyző Asszony előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi helyi adózási 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 
10. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2010. évi éve s bels ő ellenőrzési 
jelentésének elfogadásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
 
Braun Zsófia bels ő ellenőr 
Minden évben a zárszámadási rendelettel együtt a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési 
jelentést kell készíteni, amelyet a képviselő-testület elé kell terjeszteni. Az előterjesztés 
mellékletét képezi  az éves jelentés. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
295/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2010. évi éves belső ellenőrzési jelentésének 
elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrök által a 2010. évi belső 
ellenőrzések végrehajtásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést 
elfogadja. 
 
 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2010. évi köz beszerzéseire vonatkozó 
éves statisztikai összegezésr ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A közbeszerzésekről szóló törvény alapján éves statisztikai összegezés kell készíteni, amelyet 
a tárgyévet követő év május 31-ig kell megküldeni a Közbeszerzések Tanácsának. Elmondta, 
hogy a rendelkezésre álló adatok alapján készült el a statisztikai összegzés, amelynek kéri az 
elfogadását. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
296/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves 
statisztikai összegezésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi közbeszerzésekről szóló 
statisztikai összegzést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
 
Határidő: 2011. május 31. (éves statisztikai összegzés megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 

 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés a központi háziorvosi ügyelet feladatell átás átszervezésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A központi háziorvosi ügyelet feladatellátás átszervezéséről szóló előterjesztéshez kérte, hogy 
a bizottság az alábbi módosítást fogadja el: 
Az előterjesztés 2. határozati javaslatának mellékletét képező megállapodás 2. pontja az 
„Ennek keretében a gyermekorvosi központi ügyelet az alábbiak szerint működik” szövegrész 
alatti 3. francia bekezdése a „8 órától 18 óráig” szövegrész után „a központi háziorvosi 
ügyeleten gyermekorvos közreműködésével” szövegrésszel egészüljön ki. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
A háziorvosi ügyelet feladatot 2010. augusztus 1-jétől a Központi Ügyelet Hatvan Nonprofit Kft. 
látta el, előtte pedig egy magáncég működtette. Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás a 
társulási tanács  közösen ellátandó feladatai közé tartozik az egészségügyi feladatok ellátása, a 
kistérségben összehangolt hétközi illetve hétvégi központi orvosi ügyelet működtetése, amely 
13 települést érint. Jelen pillanatban nincs gyermekorvosi ügyelet, ami régebben volt, most 
viszont nem finanszírozható. Pedig nagyon fontos a gyermekorvosi ügyelet és igény van rá.  Az 
ügyelet a kórház területére kerül, a hely kialakítása már elkezdődött, melynek finanszírozását a 
kórház vállalta. Reméli, hogy korszerűbb és tágasabb ügyeletet tudnak kialakítani, mivel egy jó 
működő ügyeletre szükség van. Bízik benne, hogy áttekinthető lesz a pénzügyi, gazdasági 
rendszer és az OEP finanszírozás az orvosok munkabérére fordítható. 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először a módosító indítványára tette fel szavazást. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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297/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a bizottsági elnök javaslatára az alábbi 
módosító indítványt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

A központi háziorvosi ügyelet feladatellátás átszervezéséről szóló előterjesztéshez az alábbi 

 

 

módosító indítványt 

 

 

teszem: 

 
Az előterjesztés 2. határozati javaslatának mellékletét képező megállapodás 2. pontja az 
„Ennek keretében a gyermekorvosi központi ügyelet az alábbiak szerint működik” szövegrész 
alatti 3. francia bekezdése a „8 órától 18 óráig” szövegrész után „a központi háziorvosi 
ügyeleten gyermekorvos közreműködésével” szövegrésszel egészüljön ki. 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
298/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a központi háziorvosi ügyelet feladatellátás átszervezéséről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan Körzete Kistérségi 
Többcélú Társulás alapítója úgy dönt, hogy a társulási tanács közösen ellátandó feladatainak 
sorából 2011. június 30.-i hatállyal törli az „Egészségügyi feladatok ellátása, a kistérségben 
összehangolt hétközi illetve hétvégi központi orvosi ügyelet működtetése” feladatot. 
 
2.) A feladat törlésével egyidejűleg módosítja a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Kistérségi 
Társulás társulási megállapodását és elfogadja a társulási megállapodás változásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét, mely jelen határozat mellékletét képezi az alábbiak 
szerint: 
- Törli a társulási megállapodás 7.3. pontját. 
„7.3. Egészségügyi feladatok ellátása terén: 
a kistérségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi központi orvosi ügyelet működtetése A 
háziorvosi ügyelet feladatellátás tekintetében az ellátásban résztvevő települések a 
következőek: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, 
Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó valamint Pusztamonostor, 
Jászfényszaru.” 
- A törlés következtében a 7.4.-7.10. pontok számozása 7.3.-7.9.-ra változik. 
 
3.) Amennyiben a Társulási Tanács megtárgyalja, megvitatja, és elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás 
szövegét, úgy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város 
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polgármesterét a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
hatályos szövegének aláírására. 
 
4.) A Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozat 
hiteles kivonatát a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezetéhez juttassa 
el. 
 
Határidő: 2011. május 5. (határozat megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

  
Papp István bizottsági elnök 
Az második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
299/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a központi háziorvosi ügyelet feladatellátás átszervezéséről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a Hatvani Kistérség 
településeivel, valamint Jászfényszaru és Pusztamonostor településekkel kötendő, jelen 
határozat mellékletét képező megállapodás alapján központi háziorvosi ügyeletet (benne 
gyermekorvosi ügyeletet) szervez az általa alapított és kizárólagos tulajdonában álló Albert 
Schweitzer Kórház és Rendelőintézet Nonprofit Kft.-vel kötendő, a feladat ellátására vonatkozó 
egészségügyi közszolgáltatási szerződés alapján 2011. július 1- től. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a Hatvani Kistérség Településeivel, valamint Jászfényszaru és 
Pusztamonostor településekkel, a települések képviselőtestületeinek jóváhagyó döntését 
követően jelen határozat mellékletét képező megállapodást a központi háziorvosi ügyeleti 
szolgálat ellátására megkösse. 
 
3.) A Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozat 
hiteles kivonatát a Hatvani Kistérség településeihez, valamint Jászfényszaru és 
Pusztamonostor településekhez juttassa el. 
 
Határidő: 2011. május 5. (határozat megküldésére) 
      2011. május 15. (szerződés aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján. 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2010. évi köz beszerzési tervének 
módosításáról   
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Az egyes önkormányzati utak és járdák karbantartás feladat terv is közbeszerzési eljárás 
lefolytatására köteles. Az önkormányzati képviselőknek választókerületük fejlesztésére a 2011. 
évi költségvetésben biztosított keretből 7 képviselő kíván erre a célra fejenként 1.000.000,- Ft-ot 
fordítani, mely összességében további 7.000.000,- Ft-tal növeli az utak és járdák 
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karbantartására fordítandó összeget. Ennek következtében kell módosítani a közbeszerzési 
tervet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
300/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a központi háziorvosi ügyelet feladatellátás átszervezéséről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2003. évi CXXIX. tv. 5.§-a szerinti 2011. 
évre vonatkozó közbeszerzési tervét elfogadó 157/2011.(III.31.) számú határozatát az alábbiak 
szerint módosítja:  
A közbeszerzési tervet 5. sorszámú beszerzéssel egészíti ki: 
5. Egyes önkormányzati utak és járdák karbantartása 
Nemzeti (egyszerű) eljárásrend 21.200.000.- Ft 2011. május 31. 
A közbeszerzési terv 5-9. pontjai 6-10. pontokra módosulnak. 
A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt 2011. évi közbeszerzési tervet. 
 
Határidő: 2011. május 5. (honlapon történő közzétételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 

 
14. napirendi pont 

Előterjesztés „Egyes önkormányzati kezelés ű közutak és járdák karbantartása” 
elnevezés ű közbeszerzési eljárás megindításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ez maga a közbeszerzési eljárás indítása, illetve a bíráló bizottság megválasztása. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal,  tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
301/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Egyes önkormányzati kezelésű közutak és járdák karbantartása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Egyes önkormányzati kezelésű közutak és 
járdák karbantartása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít egyszerű, hirdetmény nélküli 
eljárásrendben. A beszerzés nettó becsült értéke 21.200.000,- Ft. 
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Határidő: 2011. május 31. (részvételi felhívások megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
302/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Egyes önkormányzati kezelésű közutak és járdák karbantartása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Egyes önkormányzati kezelésű közutak és 
járdák karbantartása” elnevezésű, 21.200.000,- Ft nettó becsült értékű, egyszerű, hirdetmény 
nélküli eljárásrendben lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló 
bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott Közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult 
kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd alpolgármester–elnök; 
2.) Oroszlán Lajosné, képviselő; 
3.) dr. Szikszai Márta, jegyző; 
4.) Selmeczi Attila; közbeszerzési tanácsadó; 
5.) Laskainé Pozsonyi Éva, ügyintéző. 
 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés „Utántölt ő kellékanyagok beszerzése” tárgyú helyben központos ított 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Minden intézmény csatlakozott a közbeszerzési eljáráshoz.  Az önkormányzat intézményi által 
szolgáltatott adatok összesítésre, valamint a beszerzés becsült értéke meghatározásra 
kerültek. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A közbeszerzési eljárás három tárgyra indul, hogy gördülékenyen történjen az eljárási folyamat 
a bíráló bizottsággal együtt egyidőben próbálják a feladatot végrehajtani. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az előterjesztés határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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303/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta „Utántöltő kellékanyagok beszerzése” tárgyú helyben központosított 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Utántöltő kellékanyagok beszerzése” 
elnevezésű, helyben központosított közbeszerzési eljárást indít egyszerű, hirdetmény nélküli 
eljárásrendben. A beszerzés nettó becsült értéke 13.552.842,- Ft. 
 
 
Határidő: 2011. május 31. (részvételi felhívások megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
304/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta „Utántöltő kellékanyagok beszerzése” tárgyú helyben központosított 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Utántöltő kellékanyagok beszerzése” 
elnevezésű, 13.552.842,- Ft nettó becsült értékű, helyben központosított, egyszerű, hirdetmény 
nélküli eljárásrendben lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló 
bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott Közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult 
kiválasztani azokat az elsősorban hatvani székhelyű ajánlattevőket, akiknek a ajánlattételi 
felhívást megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Kondek Zsolt, képviselő –elnök; 
2.) Palik Józsefné, képviselő; 
3.) dr. Szikszai Márta, jegyző; 
4.) Selmeczi Attila; közbeszerzési tanácsadó; 
5.) Bánkutiné Katona Mária; irodavezető. 
 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés „Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb pap íráru beszerzése” tárgyú 
helyben központosított közbeszerzési eljárás megind ításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
305/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta „Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb papíráru beszerzése” tárgyú helyben 
központosított közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb 
papíráru beszerzése” elnevezésű, helyben központosított közbeszerzési eljárást indít egyszerű, 
hirdetmény nélküli eljárásrendben. A beszerzés nettó becsült értéke 20.003.082,- Ft. 
 
 
Határidő: 2011. május 31. (részvételi felhívások megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
306/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta „Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb papíráru beszerzése” tárgyú helyben 
központosított közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb 
papíráru beszerzése” elnevezésű, 20.003.082,- Ft nettó becsült értékű, helyben központosított, 
egyszerű, hirdetmény nélküli eljárásrendben lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011.(I.27.) számú képviselő-
testületi határozattal elfogadott Közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló 
bizottság jogosult kiválasztani azokat az elsősorban hatvani székhelyű ajánlattevőket, akiknek 
az ajánlattételi felhívást megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Kondek Zsolt, képviselő –elnök; 
2.) Palik Józsefné, képviselő; 
3.) dr. Szikszai Márta, jegyző; 
4.) Selmeczi Attila; közbeszerzési tanácsadó; 
5.) Bánkutiné Katona Mária; irodavezető. 
 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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17. napirendi pont 
Előterjesztés „Vegyi tisztítószerek beszerzése” tárgyú  helyben központosított 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
307/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta „Vegyi tisztítószerek beszerzése” tárgyú helyben központosított közbeszerzési 
eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Vegyi tisztítószerek beszerzése” 
elnevezésű, helyben központosított közbeszerzési eljárást indít egyszerű, hirdetmény nélküli 
eljárásrendben. A beszerzés nettó becsült értéke 16.669.258,- Ft. 
 
 
Határidő: 2011. május 31. (részvételi felhívások megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
308/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta „Vegyi tisztítószerek beszerzése” tárgyú helyben központosított közbeszerzési 
eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Vegyi tisztítószerek beszerzése” 
elnevezésű, 16.669.258,- Ft nettó becsült értékű, helyben központosított, egyszerű, hirdetmény 
nélküli eljárásrendben lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló 
bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott Közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult 
kiválasztani azokat az elsősorban hatvani székhelyű ajánlattevőket, akiknek a ajánlattételi 
felhívást megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Kondek Zsolt, képviselő –elnök; 
2.) Palik Józsefné, képviselő; 
3.) dr. Szikszai Márta, jegyző; 
4.) Selmeczi Attila; közbeszerzési tanácsadó; 
5.) Bánkutiné Katona Mária; irodavezető. 
 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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18. napirendi pont 

Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapí tásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Látás és hallásszűrésre igénylik a közterület használatát. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Elmondta, hogy ismeri a hallókészülék gyártóját. Maga a vizsgálat ingyenes, viszont az általa 
forgalmazott készülékre árajánlatot tesz. Nem teljesen ingyenes szolgáltatás.  
 
Mikó János bizottsági tag 
Támogatja a díjmentes közterület-használatát. 
 
Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok 
A lakosság érdekeit nézve, ő is támogatja az ingyenes közterületet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
309/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

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  

 

az OPTICNET Hungary Érdekképviseleti Egyesülés (székhelye: 1055 Budapest, Szent István 
körút 19.) használati díjak fizetése alóli mentesítéséhez a 2011. május 2-án, Hatvanban, az 
Erzsébet téri pakolóban 15 m2 közterületen tartandó rendezvény, továbbá a hozzá kapcsolódó 
hirdető-berendezések kihelyezése vonatkozásában. 

Határidő: 2011. április 30. (a hatósági engedély kiadására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
310/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

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  
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a GEERS Hallókészülék Kft. (székhelye: 1095 Bp., Mester u. 87.) használati díjak fizetése alóli 
mentesítéséhez a 2011. május 18-án, Hatvanban, a Kossuth téren, a Parókia melletti 
pakolóban 25 m2 közterületen tartandó rendezvény, továbbá a hozzá kapcsolódó hirdető-
berendezés kihelyezése vonatkozásában. 

 

Határidő: 2011. május 9. (a hatósági engedély kiadására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat létrehozására 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
A mezei őrszolgálat létrehozásához az előterjesztés részletesen tartalmazza az indokokat. 
Indokolttá vált, hogy Hatvan városban megfelelő létszámú közterület-felügyelő biztosítsa a 
törvényben, kormányrendeletben és az önkormányzat rendeleteiben meghatározott feladatokat, 
ne csak napi nyolc órában, hanem szükség szerint akár 24 órában. Kiemelt feladat, hogy 
kiépüljön az elektronikus térfigyelő rendszer, a közterület-felügyelet őrző-védő tevékenység 
keretében portaszolgálatot látna el egyes önkormányzati intézményekben, hivatali 
egységekben. Új feladatként kerülne a mezőőri szolgálat, amelyet a mezőőrség látna el. A 
feladat ellátását állami támogatások és pályázati források felhasználásával szükséges 
létrehozni és szervezett formában működtetni. Ha a képviselő-testület megszavazza a mezei 
őrszolgálat létrehozását, akkor a következő testületi ülésre önkormányzati rendelet-tervezetet 
terjesztenek a képviselő-testület elé. 
 
Mikó János bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy hány főről van szó? 
 
Papp István bizottsági elnök 
20 fő. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Hatvan városban még nem volt példa, hogy betartsák a szabályokat. Véleménye, hogy először 
csak figyelmeztessék a szabálysértőket és ha már az sem vezet eredményre, akkor lépjenek fel 
határozottan. Humánus megoldás kell. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
311/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat létrehozásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város Polgármesteri 
Hivatala belső szervezeti egységeként, a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján belül 2011. 
június 1. napjától közterületet-felügyeleti osztályt hoz létre. Az új belső szervezeti egység 
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létrehozása miatt a képviselő-testület, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
Hatvan Város Polgármesteri Hivatala Belső Működési Szabályzatát, a Hatósági Iroda 
Ügyrendjét, Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 648/2010. (XI. 25.) 
határozatát, a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát módosítani kell, továbbá el kell készíteni 
az elektronikus térfigyelő rendszer működtetéséhez szükséges önkormányzati rendeletet és 
Adatkezelési Szabályzatot. 
 
 
Határidő: Okiratok döntésre való előkészítésére: 2011. május 26. 
Felelős: Hatvan város Jegyzője a Hatósági Iroda útján 

 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
312/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat létrehozásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda 
keretében létrehozandó közterület-felügyeleti osztály állandó foglalkoztatotti létszámkeretét 20 
főben állapítja meg, melyből legfeljebb 6 fő köztisztviselő, 10 fő munkavállaló, 4 fő mezőőri 
tevékenységet ellátó munkavállaló. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város Jegyzőjét, 
hogy a feladatok ellátásához igazodóan gondoskodjon a köztisztviselők és munkavállalók 
kinevezéséről és munkaszerződésének megkötéséről. 
 
 
Határidő: a feladatok ütemezése szerint, de legkésőbb 2011. december 31. 

Felelős: Hatvan város Jegyzője 

 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
313/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat létrehozásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan városban kiépíti az 
elektronikus térfigyelő rendszert. A fejlesztés pénzügyi fedezetéről valamint a közbeszerzési 
eljárás megindításáról szóló előterjesztést a képviselő-testület 2011. évi májusi ülésére kell 
előkészíteni. 
 
 
Határidő: előterjesztés előkészítésére: 2011. május 26. 

Felelős: Hatvan város Polgármestere a Műszaki iroda útján 
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Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
314/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat létrehozásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város Jegyzőjét, hogy 
a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 
CLIX. törvényből adódó feladatok ellátásáról – önkormányzati rendelettervezet elkészítése, 
képzés megszervezése, adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség tejesítése – 
gondoskodjon.  
 
 
Határidő: 2011. június 1. 

Felelős: Hatvan város Jegyzője a Hatósági Iroda útján 

 
 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint p arkolóhelyek létesítésér ől és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányza ti rendelet módosításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Önkormányzati rendelet módosításáról van szó. Az elmúlt Futófesztivál tapasztalatai alapján 
indokolt a módosítás, mivel a rendezvényből származó bevétel nem volt arányban a 
rendezvénnyel kapcsolatos kiadások összegével. A probléma főként az árusokból adódott. A 
közeljövőben ezt szeretnénk elkerülni. 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
315/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 
szól 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt 
rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. 

 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának  megállapításáról   
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
316/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a TIGÁZ-DSO Kft. közötti együttműködési 
megállapodásáról, valamint gáz közművezeték védőcsövezése tervezőjének és kivitelezőjének 
kiválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan Város Polgármesterét 
a TIGÁZ-DSO Kft. /székhely: 3300 Eger, Klapka u. 2./-vel megkötendő - a Hatvan Horváth 
Mihály út 3978/61 hrsz-ú telken átvezető gázvezeték védőcsövezésére vonatkozó – 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2011. április 11. a megállapodás aláírására 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
22. napirendi pont 

Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és 
adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormán yzati rendelet módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Egy új kitüntetésről van szó, melynek jutalma bruttó 240.000,- Ft. A képviselő-testület évente 2 
díjat adományozhat. 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
317/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról 
szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a 
mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. 
 
 
 
23. napirendi pont 

Előterjesztés a Kossuth téri buszöblözet átépítéséhez szükséges bérleti szerz ődés 
megkötésér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Uti Csabáné pályázati osztályvezet ő 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött, hogy az önkormányzat vállalja a 
Kossuth téren 1 db autóbuszmegálló  felújítását, áthelyezését, valamint 4 db fedett utasváró 
pavilon létesítését a Radnóti téren és a Rákóczi úton 2-2 db-ot. Ennek érdekében szükséges  
bérleti szerződést kötni a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal. 

 

 



 

 

198

 

Papp István bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy mennyibe kerül egy pavilon. 
 
Uti Csabáné pályázati osztályvezet ő 
Közel 1,5 milló Ft telepítéssel együtt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
318/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bérleti szerződést köt a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (székhely: 1024 Budapest, Lövőház u. 39.), mint 
a hatvani 3014/2 hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelőjével, a Közösségi közlekedés infrastrukturális 
fejlesztése témájú „A Hatvani Volán Zrt. közösségi közlekedés komplex fejlesztése” című, 
ÉMOP-2009-5.1.2 kódszámú projekt megvalósítására benyújtott ÉMOP-5.1.2-09-2009-0003 
azonosító számon regisztrált pályázat megvalósítása érdekében, az ingatlan használata 
tárgyában a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés-tervezetben foglaltak szerint.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására.  
 
Határid ő:  2011. május 31. (bérleti szerződés aláírására) 

Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

 
24. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégze ndő szúnyog- és rágcsálóirtási 
munkák megrendelésér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella irodavezet ő 
A város közterületein elvégzendő szúnyog- és rágcsálóirtási munkák elvégzésére 3 pályázat 
érkezett, amely 7 alkalomra szól.  Az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevő a 
CUNAMI Bt., aki bruttó 1.594.000,- Ft összegben adta be árajánlatát. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:  
 
319/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan város egyes 
közigazgatási területein elvégzendő szúnyog- és rágcsálómentesítési feladatok ellátásával a 
CUNAMI Bt.-t (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak u. 49.) bízza meg bruttó 
1.594.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a Polgármesteri Hivatal 2011. évi városüzemeltetési feladatai között 
a mezőgazdasági feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda     útján 

 

 
25. napirendi pont 

Előterjesztés a „Pedagógiai, módszertani reformot támo gató informatikai 
infrastruktúra fejlesztése” tárgyú pályázatokhoz ka pcsolódó egyéb kiegészít ő 
döntésekr ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A projektek elemeinek megvalósításához 3 árajánlat érkezett, amelyekből Telekes Tivadar 
pályázata a legkedvezőbb.  
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
320/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TIOP-1.1.1/07/1-2008-1086 
azonosítószámú,  „A hatvani iskolák informatikai fejlesztése” című pályázatban szereplő 5 db 
„C” típusú tájékoztató tábla készítésével Telekes Tivadar egyéni vállalkozót (székhely: 3000 
Hatvan, Mikes u. 66.) bízza meg bruttó 31.250.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. május 15. (szállítási határidő) 
Felelős:   Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
321/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a a Hatvani Középiskola, 
Szakiskola és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás által benyújtott TIOP-
1.1.1/07/1-2008-1071 azonosítószámú,  „A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai 
fejlesztése” című pályázatban szereplő 1 db „C” típusú tájékoztató tábla készítésével Telekes 
Tivadar egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Mikes u. 66.) bízza meg bruttó 6.250.- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 



 

 

200

 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati 
rendelet 3. melléklet I. fejezet Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István 
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. május 15. (szállítási határidő) 
Felelős:   Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 

 

 
26. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan város egyes belterületi útjait érint ő forgalmi rend változásokról
 (Előterjesztés írásban a jegyz őkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
A Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége levélben kérte a Szabadság úton 
lévő súlykorlátozó táblák kiegészítését „Kivéve oktató járművek” feliratú táblával, mivel a 
vizsganapokat ott szokták lefolytatni. 
Csollák Tibor hatvani lakos azzal a kéréssel fordult, hogy a tulajdonában lévő 0263/2 hrsz.-ú 
ingatlan megközelítése érdekében az önkormányzati tulajdonú földutat saját költségén kő 
zúzalékkal láthassa el és a földút egy szakaszára 3,5 t súlykorlátozó tábla kerüljön 
kihelyezésre. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
322/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Hatvan, Szabadság úton lévő súlykorlátozó táblák alá „Kivéve oktató 
járművek” feliratú kiegészítő táblák kerüljenek elhelyezésre. 
 
Határidő: 2011. május 30. 

 Felelős:    Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
323/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Hatvan, 0259/28 hrsz.-ú földút egy szakaszára – amely a 0271 hrsz.-ú földút 
és a 0259/29 hrsz.-ú csatorna között található – 3,5 t súlykorlátozó tábla kerüljön elhelyezésre. 
 
Határidő: 2011. május 30. 

 Felelős:   Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
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27. napirendi pont 

Előterjesztés a 2011. évben megrendezend ő lakossági veszélyes hulladékgy űjtésr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A lakossági veszélyes hulladékgyűjtésre 3 pályázó adta be árajánlatát. Az önkormányzat 
részére a legkedvezőbb árajánlatot a Design Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. adta.  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
324/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 Hatvan városában a 
lakossági veszélyes hulladékgyűjtés lebonyolításával a Design Termelő, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) bízza meg, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A bizottság felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2011. évi városüzemeltetési feladatai között a 2011. évi 
Környezetvédelmi Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. október 19. 
Felelős:   a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és       
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés a Trianoni Emlékm ű környezetrendezésének I. ütemér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
Az emlékmű felállítását térrendezés előzi meg, melyre a tervdokumentációt a KOVATERV Kft. 
készített. Az előzetes árazatlan tervezői költségvetést át lett adva azoknak a vállalkozóknak, 
akik erre a tevékenységi körre regisztráltak. Hat árajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. tette. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
325/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Trianoni Emlékmű 
környezetrendezésének I. ütemével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t 
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(székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 3.238.673,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben a 2011. évi felhalmozási kiadások között a Trianoni Emlékmű költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. május 30. (vállalkozási szerződés megkötésére) 
Felelős:   a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és       
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
29. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú szükséglakás fel újítási munkáiról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
A lakás felújítása indokolt, mivel ez az egy üresen álló szükséglakás van. A kivitelezési 
munkákat a közszolgáltató a lakás vagyonvédelmének biztosítása, illetve a szükséglakás 
kiutalása esetén tudja megkezdeni, ebbe már munkadíj nincs. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
326/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási 
szerződés alapján – bruttó 359.111,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Pázsit 
út 7. I/3. sz. alatti lakás felújításával. A kivitelezési munkákat a közszolgáltató a lakás 
vagyonvédelmének biztosítása, illetve a szükséglakás kiutalása esetén kezdheti meg. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében a 2011. évi felhalmozási kiadások között a „Lakóház felújítás 2010. 
évi maradvány” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város belterületi közm ű-nyilvántartási munkáinak 
megrendelésér ől  
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
A Műszaki és Városfejlesztési Iroda három árajánlatot kért be a város belterületi közmű-
nyilvántartási munkálatainak elvégzésére. Dóbiás Ferenc egyéni vállalkozó tette a 
legkedvezőbb árajnálatot. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
327/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” 
alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Hatvan város belterületi 
központi közmű-nyilvántartási feladatainak ellátásával Dóbiás Ferenc egyéni vállalkozót (székhely: 3021 
Lőrinci, Tölgyfa utca 1.) bízza meg 1.200.000,- Ft + ÁFA összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben a működési kiadások között a központi közmű-nyilvántartás 
(KKN) feladatok végzése költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: 2011. május 31. (szerződés megkötésére) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
328/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” 
alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Hatvan város belterületi 
csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartási feladatainak ellátásával Dóbiás Ferenc egyéni 
vállalkozót (székhely: 3021 Lőrinci, Tölgyfa utca 1.) bízza meg 450.000,- Ft + ÁFA összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben a működési kiadások között a központi közmű-nyilvántartás 
(KKN) feladatok végzése költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: 2011. május 31. (szerződés megkötésére) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
329/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy 
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dönt, hogy Hatvan város belterületi szennyvízcsatorna hálózat szakági nyilvántartási 
feladatainak ellátásával Dóbiás Ferenc egyéni vállalkozót (székhely: 3021 Lőrinci, Tölgyfa utca 
1.) bízza meg 900.000,- Ft + ÁFA összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben a működési kiadások között a központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok 
végzése költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: 2011. május 31. (szerződés megkötésére) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés az „Egészségre nevel ő és szemléletformáló életmódprogramok” tárgyú 
pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészít ő döntésekr ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Uti Csabáné pályázati osztályvezet ő 
Két TÁMOP-os projekt elindult.  Az egyik projekt megvalósításához szüksége 2010 db érem 
beszerzése, a másik projekthez termet szükséges bérelni, illetve foglalkozásvezetőket, 
tréningvezetőket kell megbízni. Ehhez szükséges a bizottsági döntés. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
330/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
1023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani Általános 
Iskolában” című pályázatban szereplő 210 db érem szállításával a Sprint 60 Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Székely u. 11.) bízza meg bruttó 58.800.- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. május 2. (megbízásra) 
Felelős:  Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
331/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
1023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani Általános 
Iskolában” című pályázatban szereplő 50 db meghívó és 20 db plakát grafikai és nyomdai 
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kivitelezésével a Juhász Print 2003 Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Horváth M. u. 84.) bízza meg 
bruttó 37.345.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. május 2. (megbízásra) 
Felelős:  Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
332/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben”című pályázatban szereplő „Anti-stress torna” 
megrendezéséhez szükséges terem a Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és 
Szakközépiskolától (székhely: 3000 Hatvan, Csaba Vezér u. 6.) bruttó 100.000.- Ft összegben 
kerül bérlésre, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. május 2. (megbízásra) 
Felelős:  Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
333/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben”című pályázatban szereplő „Sportok éjszakája” 
Maratoni foci megrendezéséhez szükséges terem az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola 5.sz. 
Tagiskolájától (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság u. 13.) bruttó 48.000.- Ft összegben kerül 
bérlésre, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. május 2. (megbízásra) 
Felelős:  Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A ötödik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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334/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben” című pályázathoz kapcsolódó táboroztatási 
szolgáltatások biztosításával a KALAND-VÁR Egyesületet (székhely:1081 Budapest, 
Népszínház utca 37. 1/6.) bízza meg bruttó 402.500.-Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. május 2. (megbízásra) 
Felelős:  Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hatodik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
335/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben” című pályázathoz kapcsolódó játékos 
önismereti táborozás foglalkozásainak vezetésével Bene Györgyné Máté Csillát (székhely: 
3000 Hatvan, Knézich u. 11.) bízza meg bruttó 150.000.- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. május 2. (megbízásra) 
Felelős:  Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hetedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
336/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben” című pályázathoz kapcsolódó játékos 
önismereti táborozás foglalkozásainak vezetésével Zsitvay Katalint (székhely: 3000 Hatvan, 
Tabán u. 25.) bízza meg bruttó 150.000.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. május 2. (megbízásra) 
Felelős:  Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
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Papp István bizottsági elnök 
A nyolcadik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
337/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben” című pályázathoz kapcsolódó „Áthangoló” 
stressz-tűrő képességet erősítő tréning vezetésével Bene Györgyné Máté Csillát (székhely: 
3000 Hatvan, Knézich u. 11.) bízza meg bruttó 216.000.- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. május 2. (megbízásra) 
Felelős:  Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A kilencedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
338/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben” című pályázathoz kapcsolódó „Sosincs későn” 
játékos önismereti foglalkozás vezetésével Komáromi Hajnalkát (székhely: 3214 Nagyréde, 
Zöldfa u. 14.) bízza meg bruttó 216.000.- Ft összegben mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. május 2. (megbízásra) 
Felelős:  Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A tizedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
339/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben” című pályázathoz kapcsolódó „Sosincs későn” 
játékos önismereti foglalkozás vezetésével Zsitvay Katalint (székhely: 3000 Hatvan, Tabán u. 
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25.) bízza meg bruttó 216.000.- Ft összegben mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. május 2. (megbízásra) 
Felelős:  Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A tizenegyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
340/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben” című pályázathoz kapcsolódó „Én-erősítő” 
csoportfoglalkozáshoz vezetésével Szebeni Violát (székhely: 3213 Atkár, Rédei u. 21.) bízza 
meg bruttó 120.000.- Ft összegben mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. május 2. (megbízásra) 
Felelős:  Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A tizenkettedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
341/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben” című  pályázatban szereplő 50 db meghívó és 
20 db plakát grafikai és nyomdai kivitelezésével a Juhász Print 2003 Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Horváth M. u. 84.) bízza meg bruttó 37.345.- Ft összegben mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. május 2. (megbízásra) 
Felelős:  Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
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32. napirendi pont 
Előterjesztés a 2009-2010. évi karbantartási többletmu nka elszámolásáról 

 (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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
342/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2009-2010. évi karbantartási többletmunka elszámolásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évben, bruttó 
7.278.529,- Ft összegben elvégzett kátyúzáshoz és járda felújításhoz kapcsolódó munkákat a 
HE-DO Kft. (székhelye: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.) részére megtéríti. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetésről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2011. május 30. 

 Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
33. napirendi pont 

Előterjesztés az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötöt t szolgáltatási szerz ődés 
módosításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy az új konténer 3 m3 –es lesz.  
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A konténer szállítási költsége megnövekszik, mivel a Szolgáltató az eddigi gyűjtőjárati 
díjszabást megemelte. Így ez többletköltséget jelent, amelynek a pénzügyi forrása a 2011. évi 
költségvetési rendeletben rendelkezésre áll. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
343/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ATEV Fehérjefeldolgozó 
Zrt.-vel (székhely: 1097 Budapest, Illatos u. 23.) kötött szolgáltatási szerződést módosítani 
kívánja annyiban, hogy az eddigi gyűjtőjárat helyett célfuvar járat kerüljön megállapításra. A 
szerződés módosító okirat jelen határozati javaslat mellékletét képezi. 
 
Az 1.600.000,-Ft többletköltség pénzügyi forrása Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 
8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet  4. mellékletében a 2011. évi felhalmozási kiadások 
között „állati hulladék kezelés ideiglenes megoldása” költséghelyen rendelkezésre áll 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szolgáltatási szerződés 
módosító okirat aláírására. 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 
34. napirendi pont 

Előterjesztés a 230/2010. (IV. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat hatályon kívül 
helyezésér ől  
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.  
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
Itt az a lényeg, hogy ne legyen az ingatlan egész területe műemléki védettségű környezet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
344/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 230/2010. (IV. 29.) sz. képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az önkormányzati 
tulajdonú, hatvani 5227/1 hrsz.-ú és a hatvani 5227/2 hrsz.-ú ingatlanok összevonásáról szóló 
230/2010. (IV. 29.) számú képviselő-testületi határozatát.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ingatlanok összevonása 
iránti eljárás megszüntetéséhez szükséges eljárási cselekmények elvégzésére. 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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35. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 8. sz. alatt i társasház felújítási 
munkálatainak támogatásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A felújítások és a fűtéskorszerűsítés a társasház felújítási alapjából, pályázati forrásból, 
valamint a hitel visszafizetése a társasház számlájára befolyó bérleti díjból történne meg, így a 
tulajdonosoknak nem keletkezne fizetési kötelezettsége. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
345/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan, Horváth Mihály út 8. sz. alatti társasház felújítási munkálatainak 
támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 950/10000-ed közös tulajdoni hányadú 
szavazatával támogatja, a Hatvan, Horváth Mihály út 8. sz. alatti társasház 7238/10000-ed 
tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosainak igen szavazatával 2011. március 9-én 18.00 
órai kezdettel megtartott közgyűlésén elfogadott, a felújítási tervekről szóló 2. számú napirendi 
pontnak a lépcső felújításról és a rámpa meghosszabbításról szóló 1-es alpontjában, a szellőző 
ventilátorok energiatakarékos ventilátorra történő cseréjéről szóló 2-es alpontjában, valamint a 
fűtés korszerűsítést tartalmazó 3. számú napirendi pontban található új kondenzációs kazán, 
2000 literes puffer tartály és 20 m2 napkollektor kiépítéséről szóló 2. variációban meghatározott 
munkálatok elvégzését. 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
36. napirendi pont 

Előterjesztés a Markovits Kálmán uszoda épületenergeti kai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva pályázaton való részvételre 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Uti Csabáné pályázati osztályvezet ő 
Három árajánlat került bekérésre a tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan. Az 
előterjesztés 4. határozati javaslatában foglaltak szerint két esetben várták az ajánlatot. 
Kiválasztásra került egy cég, így a pályázat elindul.  
A tetőszerkezet egy speciális munkamenetet igényel, ezért szükséges egy részletes, 
elemenkénti faanyagvédelmi vizsgálat, valamint a szükséges beavatkozásokat tartalmazó 
szakvélemény készítése, erre vonatkozóan szerepel az első határozati javaslatban, hogy kit 
bíznak meg a szakvélemény elkészítésével. A harmadik határozati javaslatban a pályázat 
benyújtásához szükséges engedélyes tervdokumentáció elkészítésével a legkedvezőbb 
ajánlattevő szerepel. A negyedik határozati javaslatban a pályázati útmutató van meghatározva. 
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Papp István bizottsági elnök 
Nincs meg az a cég, aki építette?  
 
Dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Nincs. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
346/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Markovits Kálmán uszoda épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva pályázaton való részvételre szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Markovits Kálmán városi 
uszoda tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálatával, valamint a szükséges 
beavatkozásokat tartalmazó szakvélemény elkészíttetésével a Pannon-Protect Kft.-t (székhely: 
2013 Pomáz, Hunyadi u. 5.) bízza meg bruttó 375 000.- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2011. május 15. (felmérésre és szakvélemény elkészítésére) 
Felelős:   Műszaki és Városfejlesztési Iroda  

 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
347/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Markovits Kálmán uszoda épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva pályázaton való részvételre 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 megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésével a PROTAMIN Kft.-t (székhely:1171 Budapest, Kékliliom u. 32.) bízza meg bruttó 
3 400 000.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás 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. 
 
 
Határid ő: 2011. május 31. (megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
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Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
348/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Markovits Kálmán uszoda épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva pályázaton való részvételre 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 
elkészítésével az EMISZ Kft.-t (székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 31.) bízza meg bruttó 
3 500 000.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás 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. 
 
Határid ő: 2011. május 31. (engedélyes tervdokumentáció elkészítésére) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  

 
Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
349/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Markovits Kálmán uszoda épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva pályázaton való részvételre 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 pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani.  
  
A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe : 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 2. 
A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi szá ma: 3978/58 
A projekt megnevezése : A Markovits Kálmán városi uszoda épületenergetikai fejlesztése 
megújuló   energiaforrás hasznosítással kombinálva 
A pályázati konstrukció száma : KEOP 4.9.0-2011 
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 114 500 000.- Ft 
A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhet ő bekerülési költsége 
(elszámolható költségek): 114 500 000.- Ft 
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Az önkormányzati saját er ő számszer ű összege és forrása: 17 175 000.- Ft, 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. 
 
A támogatás összege: 97 325 000.- Ft 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy 
a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét 
a költségvetésében elkülöníti.  
 
Határid ő: 2011. június 15. (pályázat benyújtására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 

 
37. napirendi pont 

Előterjesztés a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesz tése” tárgyú pályázat 
előkészítésével kapcsolatos kérdésekr ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Úti Csabáné pályázati osztályvezet ő 
A pályázat előkészítését érintően több döntést hozott a képviselő-testület, a döntések óta eltelt 
időszak alatt a konzorciumon belül tovább egyeztetések folytak, így a támogatási összeg 300 
millió Ft-ról 490 millió Fr-ra emelkedett, ezért van szükség az új döntésre. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
350/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítésével 
kapcsolatos kérdésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 172/2011. (III. 31.) sz. 
képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2011. május 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
351/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítésével 
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kapcsolatos kérdésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP-4.1.2/A-11 
kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” témában meghirdetett pályázaton 
konzorciumi tagként részt kíván venni. A projekt tervezett bruttó összköltsége 515 790 000.- Ft, 
a támogatás összege 490 000 000.- Ft, az önerő összege 25 790 000.- Ft. Az önerő összege 
Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 
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. május 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
 
38. napirendi pont 

Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú 
ingatlanon lév ő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom – Párt Hatvani Alapszervez ete részére   

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy képviselő társa kifogásolta, hogy részükre az 
önkormányzat közérdekű tevékenység végzésére 19,55 m2 helyiséget, míg a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat részére 24 m2 alapterületű helyiséget kíván bérbe adni, ennek ellenére mindkét 
helyiség bérleti díja megegyezik. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A lakás törvény értelmében a nem lakáscélú helyiségek bérleti díját nem lehet meghatározni a 
rendeletben, mindig a piaci áron történnek a bérbeadások. 
 
Mikó János bizottsági tag 
Dokumentum formájában szeretné látni a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részéről a bérleti 
díj kifizetését. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mindent számla ellenében kapnak.  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
352/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13a. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 5247 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Hatvany Irén út 6. szám alatti, művelés alól kivett, irodaház és 
udvar megnevezésű, 369 m2 alapterületű ingatlanon található irodaépület - jelen határozat 
mellékletét képező okirat-tervezet szerint megjelölt – 19,55 m2 alapterületű helyiségét, valamint 
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a hozzá tartozó, másokkal közös használatú, előtér, közlekedő, mosdó funkciójú helyiségeket a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt (székhelye: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 8/B.) 
Hatvani Alapszervezete  részére 2011. május 1. napjától 2012. április 30. napjáig terjedő 
határozott időtartamra havi bruttó 12.500,- Ft bérleti díj fejében, közérdekből bérbe adja az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 47. §-ában rögzített feltételekkel. 
 
Határidő: 2011. május 31. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2011-2014. közötti 
időszakra vonatkozó gazdasági programjáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát és hangsúlyozta, hogy a gazdasági program 
tervekről és célkitűzésekről szól.  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
353/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011-2014. közötti 
időszakra vonatkozó gazdasági programjáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a gazdasági programról  szóló 
előterjesztést, melyet a határozat melléklete szerint elfogad. 
 
 
 
 
40. napirendi pont 

Előterjesztés közterület-karbantartási tevékenység ell átására vonatkozó 
közszolgáltatási szerz ődés módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
A közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződésben 
nem szerepel a belterületi ingatlanok kaszálási munkálatai. A parlagfű irtás  évente 3 
alakalommal szükséges, ezért indokolt a szerződés módosítása. A feladat végrehajtása a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. körében fog tartozni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
354/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta közterület-karbantartásai tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cégjegyzék száma: 
10-10020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően 
módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. 
 
A belterületi parlagfű irtáshoz szükséges pénzügyi forrás 3.136.290,-Ft, mely Hatvan város 
2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési feladatok között szereplő parlagfű irtás költséghelyről kerüljön 
átcsoportosításra a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. feladatai közé. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt  közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
41. napirendi pont 

Előterjesztés a Mészáros Lázár úti tagóvoda építési en gedélyezési eljárásához 
szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megad ásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
Múlt hónapban döntött a bizottság az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola Mészáros L. úti 
tagóvodája részleges felújítási munkáiról. Az építésengedélyezési tervek elkészültek, ezért a 
Zrt.-nek szüksége van a tulajdonostól hozzájáruló nyilatkozatára. Most erről kell dönteni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
355/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Mészáros Lázár úti tagóvoda építési engedélyezési eljárásához szükséges 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola Mészáros L. úti tagóvodája részleges felújítási 
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munkáira vonatkozóan a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 
Hatvan, Szepes B. u. 2.) építési engedély iránti kérelméhez a tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot adja meg.  
 
Határidő: 2011. május 5. (nyilatkozat kiadására) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
 
 
42. napirendi pont 

Előterjesztés a „Tartalomhoz a forma – korszer ű oktatási környezet kialakítása az 
esélyteremt ő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza  József 
Gimnázium és Szakközépiskolában” cím ű pályázat keretében kötend ő használati 
megállapodásról  

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
 
Uti Csabáné pályázati osztályvezet ő 

A projektben tervezett valamennyi tevékenység megvalósult, jelenleg a pénzügyi elszámolások 
folynak. A projekt keretében beszerzett tárgyi eszközöket, valamint az ingatlanon végzett 
fejlesztést a kedvezményezett nyilvántartásaiban kell aktiválni, majd a használati szerződés 
keretében átadni a működtető intézménynek. Az előterjesztés mellékletét képezi a használati 
megállapodás tervezet.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel a fentiekhez kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
356/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Tartalomhoz a forma – korszerű oktatási környezet kialakítása az 
esélyter5emtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában” című pályázat keretében kötendő használati megállapodásról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉMOP-4.3.1./2/2F-2f-2009-
0032 kódszámú, "Tartalomhoz a forma- Korszerű oktatási környezet kialakítása az 
esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában" című pályázat keretében kötendő használati megállapodásról szóló 
előterjesztést. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a használati megállapodást a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a használati megállapodás aláírására. 
 
Határidő:   2011. április 30. (használati megállapodás aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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43. napirendi pont 
Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú 
ingatlanon lév ő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról a Hatvan Város 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A bérleti díj megegyezés szerint történik. 
Mivel a fentiekhez kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  2 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
357/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13a. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező hatvani 5247 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Hatvany Irén út 6. szám alatti, művelés alól kivett, irodaház 
és udvar megnevezésű, 369 m2 alapterületű ingatlanon található irodaépület - jelen határozat 
mellékletét képező okirat-tervezet szerint megjelölt - 24 m2 alapterületű helyiségét, valamint a 
hozzá tartozó, másokkal közös használatú, előtér, közlekedő, mosdó funkciójú helyiségeket a 
Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), 
2011. május 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, havi bruttó 
12.500,- Ft. bérleti díj fejében, közérdekből bérbe adja az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendelet 47. §-ában rögzített feltételekkel. 
 
Határidő: 2011. május 31. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
 
44. napirendi pont 

Előterjesztés a Trianoni Emlékm ű elkészítését szolgáló lektorátusi zs űrizésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Bognár Endre f őépítész 
Februárban a képviselő-testület döntött, hogy a Trianon emlékmű megalkotását Tóth Dávid 
szobrászművész készítse mészkőből, a zsűrinek is megfogalmazott akkor néhány kifogást az 
alkotással kapcsolatban, melyeket Tóth Dávid hajlandó figyelembe venni. A módosítások miatt 
szükséges, hogy a zsűri ismét láthassa a szobrot. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel a fentiekhez kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  2 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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358/2011. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Alpolgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Trianoni Emlékmű elkészítését szolgáló lektorátusi zsűrizéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3978/61 hrsz-ú közterületen tervezett 
emlékmű elkészítéséhez igénybe veszi a MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus 
véleményét maximum nettó 80.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 100.000,- Ft összegben, mely 
összeg Hatvan város 2011. évi költségvetési rendeletének 4. sz. mellékletében a felhalmozási 
kiadások között szereplő „Trianon emlékmű tervezés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
Határidő: 2011. június 4. (megvalósításra a Nemzeti Összefogás Napján) 
Felelős: Szinyei András alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján. 
 
 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
nyílt ülését 16.20 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 

  PAPP ISTVÁN 
  pénzügyi, gazdasági és 
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