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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. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal 
kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

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

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
Dr. Szikszai Márta   jegyző 
Komendáné Nagy Márta   aljegyző 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella   műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Dr. Egyed László   jegyzői irodavezető 
dr. Veres András   ügyvéd  
Kovács János    intézmény-felügyeleti irodavezető 
Uti Csabáné    pályázati osztályvezető 
Bognár Endre    főépítész 
Lisztik Lászlóné   Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.  
     vezérigazgatója 
Sándor Tibor    Hatvani Volán Zrt. forgalomirányítási igazgatója 
dr. Stankovics Éva   AS. Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolg. Nonprofit 
     Közhasznú Kft. gazdasági ügyvezetője 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Iványosné Berényi Anita 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
 
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság öt 
tagjának részvételével az ülés határozatképes.  
 
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata  volt. 
 
 

Előre venni kérte – dr. Veres András kérésére – a következő napirendi pontokat: 
• Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Non profit Kiemelked ően 

Közhasznú Korlátolt Felel ősségű Társaság üzletrészének átruházása tárgyában 
• Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rednel őintézet Nonprofit Közhasznú 

Kft. – számára a jogszabályok által el őírt – szabályzatainak elfogadása 
• Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. 2011. 

gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásá ról 
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• Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. által a 
hatvani és a parádi kórházban végzett közétkeztetés i tevékenységének 
megszűntetésér ől, valamint egyéb döntések meghozataláról 

• Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rednel őintézet Nonprofit közhasznú 
Korlátolt Felel ősségű Társaság 2011. gazdasági évre vonatkozó üzleti ter vének 
elfogadásáról 

• Előterjesztés Az Albert Schweitzer Kórház-Rendel őintézet Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel ősségű Társaság felügyel ő 
bizottsági tagja lemondásának jóváhagyásáról, valam int új felügyel ő bizottsági tag 
megválasztásáról 

• Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendel őintézet Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadására 

• Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit közhasznú Korlá tolt Felel ősségű Társaság 
2011. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfo gadásáról 

 
Felvetetni kérte a következő előterjesztést: 
� Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház Rendel őpintézet Nonprofit Közhasznú 

Kft. trauma ambulancia kapacitásának b ővítése tárgyában 
 
Levetetni kérte –  a meghívón feltüntetett 32., 35., 36., 42. napirendi pontokat: 
� Előterjesztés „Rehabilitációs szolgáltatások fejleszté se” tárgyú pályázat 

benyújtásáról 
� Előterjesztés az iskolai és utánpótlás sport infrastru ktúra fejlesztésének, 

felújításának támogatására pályázat benyújtásáról 
� Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendel őpintézet m űtői infrastruktúra 

fejlesztéshez szükséges engedélyes tervdokumentáció  megrendelésére 
� Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lév ő önkormányzati 

bérlakásokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésr ől 
Ezek előterjesztések elkészítése folyamatban van, ezért csütörtökön 2011. március 31. 9.30 
órakor egy rendkívüli ülés keretében tárgyalnánk meg. 

 
Kérte a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontok módosítására tett javaslatát fogadják el.  
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
120/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének átruházása tárgyában 

 
2./ Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rednelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. – számára a 

jogszabályok által előírt – szabályzatainak elfogadása 
 

3./ Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2011. gazdasági évre 
vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról 
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4./ Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. által a hatvani és a parádi 
kórházban végzett közétkeztetési tevékenységének megszűntetéséről, valamint egyéb döntések 
meghozataláról 

 
5./ Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rednelőintézet Nonprofit közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2011. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról 
 

6./ Előterjesztés Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagja lemondásának 
jóváhagyásáról, valamint új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról 

 
7./ Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 
 

8./ Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. 
gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról 

 
9./ Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. trauma 

ambulancia kapacitásának bővítése tárgyában 
 

10./ Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervéről  
 

11./ Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
12./ Előterjesztés önkormányzati érdekvédelmi szervezetekből történő kilépésről  

 
13./ Előterjesztés a bel- és árvízvédelemi védekezés költségeinek megtérítésére vonatkozó vis maior 

pályázat benyújtásáról  
 

14./ Előterjesztés Hatvan város neve és címere használatának engedélyezéséről 
 

15./ Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról és pénzügyi keret meghatározásáról 

 
16./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 

17./ Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
18./ Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
19./ Előterjesztés a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulattal kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
20./ Előterjesztés megbízási szerződésekkel kapcsolatos döntésekre 

 
21./ Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a TIGÁZ-DSO Kft. közötti együttműködési 

megállapodásról, valamint gáz közművezeték védőcsövezése tervezőjének és kivitelezőjének 
kiválasztásáról 

 
22./ Előterjesztés a Trianon Emlékmű környezetének tervezésére vonatkozóan 

 
23./ Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 

munkavállalói számára adandó bérkompenzáció összegéről 
 

24./ Előterjesztés egyes kórházi kis értékű tárgyi eszközök selejtezéséről 
 

25./ Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) álláspályázatának 
elbírálásáról 
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26./ Előterjesztés Hatvan város óvodai és általános iskolái feladatellátási rendszerének 
átszervezéséről 

 
27./ Előterjesztés a Váci Egyházmegye Ordináriusával kötendő együttműködési megállapodásról 

 
28./ Előterjesztés a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium átszervezéséről 

 
29./ Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta lapján történő támogatásáról 

 
30./ Előterjesztés  a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata között 

létrejövő megállapodásról 
 

31./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályiról szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
32./ Előterjesztés „Tartalomhoz a forma” – korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, 

versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában” című pályázat keretében kötött konzorciumi megállapodás módosításáról 

 
33./ Előterjesztés „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” tárgyú 

pályázat benyújtásáról 
 

34./ Előterjesztés a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023, valamint a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 
számú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 

 
35./ Beszámoló az út-híd feladatterv 2010. évi végrehajtásáról. Javaslat a 2011. évi feladatterv 

megállapítására 
 

36./ Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
37./ Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú lakások felújítási munkáiról 

 
38./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken történő fakivágásokról 
 
39./ Előterjesztés az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola Mészáros Lázár úti tagóvodája részleges 

felújítási munkáiról 
 
40./ Beszámoló a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2010. II. félévi feladat-

végrehajtási tevékenységéről 
 

41./ Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakások rendeltetésszerű használatával kapcsolatos 
ellenőrzés eredményéről 

 

42./ Egyebek 
 
 

1. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Non profit Kiemelked ően Közhasznú 
Korlátolt Felel ősségű Társaság üzletrészének átruházása tárgyában 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 628/2010. (XI. 25.) számú határozata 
alapján felhatalmazta a polgármestert, hogy Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasában tagsági viszont létesítő Miskolci 
Egyetem és Hatvani Volán Zrt. tagokkal tárgyalásokat folytasson az üzletrészeinek névértéken 
történő megvásárlása céljából. A tárgyalások eredményeképpen a felek megállapodtak abban, 
hogy a Hatvani Volán Zrt. továbbra is tagja kíván maradni a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak és Hatvan 
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Város Önkormányzata tag névértéken megvásárolja Miskolci Egyetem tagtól Hatvan-TISZK 
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban 
a névértékű üzletrészét. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
121/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének átruházása tárgyában szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy a Hatvan-TISZK 
Szakképzési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban tagsági 
viszonyt létesítő Miskolci Egyetem tag 100.000,-Ft névértékű üzletrészét névértéken 
megvásárolja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az üzletrészátruházási 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 költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
122/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének átruházása tárgyában szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzési Nonprofit 
Közhasznú Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét az üzletrészátruházás következtében végbemenő tagváltozás 
miatt felmerülő társasági szerződés módosítás során a cégbírósági változásbejegyzési 
eljárásban szükséges okiratok aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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2. napirendi pont 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rednel őintézet Nonprofit Közhasznú Kft. – számára 
a jogszabályok által el őírt – szabályzatainak elfogadása 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A cégek működésére vonatkozó jogszabály alapján szükséges az újonnan alakult társaságok 
szabályzatainak elfogadása. A Hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi szolgáltató tevékenységét 
2011. január 1. napjától kezdte meg, ezért szükséges az új szabályzatokról dönteni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Mind a negyven határozatot egyesével tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
123/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
124/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Behajtási és Parkolási Szabályzat szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
125/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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.) 
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alapító okiratának 15. pontjában foglaltak alapján a társaság ügyvezetése által elkészített 
Bélyegző Használati Szabályzat szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
126/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Beszerzési Szabályzat szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
127/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Betegszállítás Rendje szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
128/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Bizonylati Rend szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
129/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Dokumentáció Ellenőrzés Szabályzata szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
130/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Elhunytakkal Kapcsolatos Teendők szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
131/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Értékkezelési Szabályzat szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
132/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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.) 
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alapító okiratának 15. pontjában foglaltak alapján a társaság ügyvezetése által elkészített 
Esélyegyenlőségi Terv szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
133/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
134/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Felesleges Vagyontárgyak Hasznosításának, Selejtezésének Szabályzata szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
135/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Foglalkoztatási Szabályzat szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
136/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Gépjármű Üzemeltetési és Használati Szabályzat szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
137/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Higiénés Szabályzat szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
138/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Hirdetőfelületek Hasznosításának Szabályzat szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
139/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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.) 
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alapító okiratának 15. pontjában foglaltak alapján a társaság ügyvezetése által elkészített 
Infekciókontroll Kézikönyv szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
140/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Informatikai Szabályzat szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
141/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Iratkezelési Szabályzat szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
142/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Konzílium/Szakvizsgálat Kérésének és Adásának Szabályzata szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
143/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Kórházi Transzfúziós Eljárásrend szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
144/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Kötelezettségvállalási Rend szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
145/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Közbeszerzési Szabályzat szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
146/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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.) 
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alapító okiratának 15. pontjában foglaltak alapján a társaság ügyvezetése által elkészített 
Munkavédelmi Szabályzat szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
147/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Orvos-Nővérszállás Használatának Szabályzata szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
148/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Önköltségszámítási Szabályzat szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
149/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Pénzkezelési Szabályzat szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
 
 
 



 

 

100

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
150/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Szabályzat a Betegek Jogairól és Kötelezettségeiről szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
151/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Szabályzat Betegazonosító Karszalag Használatáról szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
152/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Számlatükör szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
153/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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.) 
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alapító okiratának 15. pontjában foglaltak alapján a társaság ügyvezetése által elkészített 
Számviteli Politika szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
154/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Tűzriadó Terv szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
155/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Tűzriadó Terv Parádfürdői Telephely szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
156/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Tűzriadó Terv Tüdőgondozó szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
157/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
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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 
Tűzvédelmi Szabályzat szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
158/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Tűzvédelmi Szabályzat Parádfürdői Telephely szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
159/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Ügyeleti – Készenléti Szabályzat szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
160/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Vagyonvédelmi Szabályzat szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
161/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Választható Béren Kívüli Juttatási Szabályzat szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
162/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 
Vezetékes és Mobiltelefon Használati Szabályzat szövegét jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. 2011. gazdasági évre 
vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában álló társaságok gazdálkodásának alapvető 
célkitűzéseit, a gazdálkodási elveket minden évben a társaságnak le kell írnia és a képviselő-
testületnek jóvá kell hagynia. Így a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
ügyvezetése elkészítette a társaság 2011. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét. 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Elolvasva elmondható, hogy nagyon jó és részletes üzleti tervről van szó. 
 
Marján János bizottsági tag  
A támogatással kapcsolatos dolgok rendeződtek? 
 
Dr. Veres András ügyvéd 
Érdemben nem tud még nyilatkozni, ugyanis még nincs jogerős ítélet. Bizonyára ennek lesznek 
kihatásai. 
 
Marján János bizottsági tag 
Nagyon fontos lépés, hogy ezt minél hamarabb oldják meg. Tárgyalni kell erről! 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
163/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2011. gazdasági évre 
vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes 
Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú 
gazdasági társaság 2011. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét a jelen határozat 
mellékletétében foglalt szöveggel jóváhagyja. 

 
Határidő: 2011. április 1. 
Felelős:  Hatvani város polgármestere a jegyző útján 

 
 
4. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. által a hatvani és a parádi 
kórházban végzett közétkeztetési tevékenységének me gszűntetésér ől, valamint egyéb 
döntések meghozataláról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A hatvani és a parádi kórházban közétkeztetési tevékenység működött. Ebben az évben a 
Hatvani városgazdálkodási Nonprofti közhasznú Zrt. vállalkozási szerződés keretében 
közétkeztetési tevékenységet végzett az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit 
Közhasznú Kft.-ben, valamint annak parádi fióktelepén.  
Jogszabály írja elő, hogyközbeszerzési eljárás lefolytatásából éves nettó árbevétel 90%, míg a 
működési 10 % lehet. Ezt be kell tartani, ezért kerül sor, hogy 2011. április 1. napjától 
kezdődően a Zrt. keretein belül ezen tevékenység megszüntetésére mind a hatvani, mind a 
parádi kórházban. Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. és 
annak parádi fióktelepe végzi majd ezt a tevékenységet önállóan. Több típusú szerződést is 
érint. Komoly előkészületi munkával kezdődik meg a tevékenység. A vagyonkezelés ennek 
megfelelően módosításra kerül. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy az általános iskolák étkezésére vonatkozóan lesz-e változás. 
 
dr. Veres András ügyvéd    
Csak a kórház két telephelyéről van szó. Az elmúlt időszakban mindent a Zrt. nyakába zúdított 
az önkormányzat. Ez terv, de a realitás más lesz. Ez egy folyamat. A jogszabályi előírásoknak 
pedig meg kell felelni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
164/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. által a hatvani és a parádi 
kórházban végzett közétkeztetési tevékenységének megszűntetéséről, valamint egyéb 
döntések meghozataláról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. és az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Nonprofit Közhasznú Kft. és annak parádi fióktelepe közötti közétkeztetési tevékenység 
ellátására fennálló szerződés 2011. március 31. napjával közös megegyezéssel 
megszűntetésre kerüljön. A képviselő-testület felhatalmazza a Zrt. vezérigazgatóját, illetőleg a 
Kft. ügyvezetőjét a vonatkozó munkajogi intézkedések megtételére, továbbá a közüzemi és 
beszállítói szerződések ennek megfelelően történő módosítására. 

 
Határidő: 2011. április 1. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző 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: 
 
165/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. által a hatvani és a parádi 
kórházban végzett közétkeztetési tevékenységének megszűntetéséről, valamint egyéb 
döntések meghozataláról 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 (cg.száma: 10-10-020250 székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 
2.) – mely gazdasági társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa – adásvételi szerződést 
köt, melynek keretében megvásárolja a jelen határozat 1. számú mellékletében feltüntetett 
ingóságokat az ott meghatározott bruttó 597.050,- Ft vételáron, mely ingóságokat a 
birtokbavételét követően bérbe adja az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére, erre tekintettel a 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 646/2010. (XI. 25.) sz. határozatával 
megkötött bérleti szerződés mellékletét ennek megfelelően kiegészíti. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. április 1. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
166/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. által a hatvani és a parádi 
kórházban végzett közétkeztetési tevékenységének megszűntetéséről, valamint egyéb 
döntések meghozataláról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hatvan 
Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között 2007. 
szeptember 1. napján megkötött, többször módosított és jelenleg érvényesen fennálló 
vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés módosításra és egységes szerkezetbe 
foglalásra kerüljön azzal, hogy az okirat valamennyi pontjából törlésre kerüljön a hatvani 2713/3 
hrsz. alatti ingatlanon végzett közétkeztetési tevékenység (Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.).A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a vagyonkezelési és használati jogot alapító okiratot módosító és egységes 
szerkezetbe foglaló okiratának aláírására. 
 
Határidő: 2011. április 1. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rednel őintézet Nonprofit közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2011. gazdasági évre vonatkozó üzleti ter vének elfogadásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A kórház működése az üzleti terv alapján működik. Nehézséget jelentett a Kórház és Zrt. 
tevékenységeinek szétválasztása. Az ügyvezetők megpróbálják mindkét cég napi létét 
fenntartani. A gazdálkodás másképp működik. Nehéz feladat volt az üzleti tervet 
összeállítaniuk. Bízunk benne, hogy a múltban felhalmozódott tartozások rendeződnek. 
 
Marján János bizottsági tag 
Nagyon egyszerű lenne, ha az előző városvezetés nem kergette volna ezt a dolgot. Megoldás 
lehetne, hogy a 350 millió Ft-ot a városnak kellene kifizetnie vagy hagynánk a menedzsmentet 
úszni. Nem jó megoldás. Felszámolhatnánk az egyik céget és a másikat meghagynánk. Vannak 
az üzletben realitások. Jó lenne, ha a város vezetéssel együtt egy külön bizottsággal ezt 
megoldanák. Nagyon fontos a kórház a városnak, de pénz nélkül nem fog működni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ha a tőkét – 350 millió forintot – pótoljuk, akkor nem lesz hiányunk? 
 
Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok 
Jó látja kettő osztály kiszervezésen van? 
 
Dr. Stankovics Éva ügyvezet ő igazgató 
Minden lehetséges csak pénz kérdése. Most folynak a számítások, hogy tudnák visszaszerezni 
a kórháznak. A mai magyarországi állapotban, ha mondanak egy kórházat, amely pozitív 
laborral rendelkezik, akkor ő is megcsinálja. Dolgoznak rajta, számításokat végeznek. 
 
Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok 
A kiszervezést azért kérdezte, mert ő úgy tudja akkor szoktak kiszervezni valamit, ha megéri. 
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Dr. Stankovics Éva ügyvezet ő igazgató 
Ez valóban így van, végzik a számításokat. Igyekszünk. A radiológiára vonatkozóan van 
elképzelés mind az eszközökre, mind a helyiségre, viszont ehhez is beruházás szükséges. 
Gondolkodnak abban, hogy a három nagy Intézmény (hatvani, jászberényi, ………..) 
összefogásával oldanák meg a Radiológiát. 
 
Marján János bizottsági tag 
Veszteség mellett fejleszteni nem igazán lehet, ha nem termel például a diagnosztika, akkor 
nem működik. Megoldás az lenne, ha a tulajdonos egy 1,5-2 milliárdos beruházást csinálna, de 
sajnos a városnak erre nincs pénze. 
 
Dr. Stankovics Éva ügyvezet ő igazgató 
A labortevékenység nem veszteség, igaz úgy működik, hogy a betegek elszoktak a városból. 
 
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: 
 
167/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Albert Schweitzer kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2011. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel ősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
031298 székhely: 3000 Hatvan, Balassi u. 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a 
nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2011. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét a jelen 
határozat mellékletétében foglalt szöveggel jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. április 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés Az Albert Schweitzer Kórház-Rendel őintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felel ősségű Társaság felügyel ő bizottsági tagja lemondásának 
jóváhagyásáról, valamint új felügyel ő bizottsági tag megválasztásáról 

 (Tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Dr. Király Csaba felügyelő bizottság tagságáról lemondott. Az alapító Marján Jánost javasolja 
helyére, amelynek nagyon örülünk. 
 
Dr. Veres András ügyvéd 
Képviselő-testületi döntés kell a felügyelő bizottsági tag lemondásáról, az új felügyelő bizottsági 
tag megválasztásáról és az Alapító Okirat módosításáról. Az új bizottsági tag szakmai 
segítségére számítunk. 
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Papp István bizottsági elnök 
A felügyelő bizottsági tagság jövedelemmel nem jár. 
 
Dr. Veres András ügyvéd 
Ez így van, de ezen lehet változtatni. 
 
Marján János bizottsági tag 
Elmondta, hogy nem egyszerű feladat ilyent elvállalni. Meglátjuk, megpróbáljuk. 
 
Dr. Veres András ügyvéd 
Jogilag indoklás nélkül le lehet mondani erről a tagságról. 
 
Marján János bizottsági tag 
Mivel személyesen érintett, ezért bejelentette, hogy nem kíván részt venni a következő 
szavazásnál. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
168/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Albert Schweitzer kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagja lemondásának jóváhagyásáról, valamint új 
felügyelő bizottsági tag megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve Dr. Király Csaba (an: Dudás Erzsébet) 
3000 Hatvan, Görgey u. 4. szám alatti lakos felügyelő bizottsági tag e tisztségről történt 
lemondását 2011. március 31. napjával elfogadja, ezzel egyidejűleg 2011. április 1. 
napjától kezdődő hatállyal 2013. október 28. napjáig tartó határozott időtartamra a 
felügyelő bizottság tagjának megválasztja Marján János (an.: Májercsik Mária) 3000 
Hatvan, István király u. 2. szám alatti lakost. A megválasztott felügyelő bizottsági tag 
díjazásban nem részesül.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
Papp István bizottsági elnök  
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
169/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Albert Schweitzer kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt 



 

 

109

 

Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagja lemondásának jóváhagyásáról, valamint új 
felügyelő bizottsági tag megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján az 
alábbiak szerint módosítja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, illetőleg a 
társaság ügyvezetőjét a cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok 
aláírására: 

 
20./ Felügyel ő Bizottság  
 
A felügyel ő bizottság tagjai: 
 
1./  Marján János (lakik: 3000 Hatvan, István királ y u. 2.; an: Májercsik Mária ) 
2./  Dr. Bőze Barna Zsolt (lakik: 3000 Hatvan, Úttörő u. 15.; an: Fister Margit Kinga) 
3./  Laczkóné Kepes Anikó (lakik: 3016 Boldog, Bartók Béla u. 86., an: Morvai Erzsébet) 
 
A felügyel ő bizottság tagjainak megbízatása 2010. október 28. napjától, illet őleg 2011. 
március 31. kezd ődő hatállyal 2013. október 28. napjáig tartó határozo tt id őtartamra szól. 
A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. 
Határozatképes, ha a bizottság mindhárom tagja jelen van. Határozatát a jelenlevők egyszerű 
szótöbbségével hozza. 
A felügyelő bizottság tagjai külön okirat keretében nyilatkoznak, hogy személyükben a 
vonatkozó törvényekben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, és a felügyelő bizottsági 
taggá történő megválasztásukat elfogadják. 
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.  
Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést 
vagy felvilágosítást kérnek, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel 
megvizsgáltathatja. 
A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett 
valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény 
felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének 
birtokában dönthet. 
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 
A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság alapítja, illetve munkáltatója nem 
utasíthatja. 
A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.  
Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelő bizottság bármely tagja írásban 
kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni 
a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az 
elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 
A felügyelő bizottság egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság legfőbb 
szerve hagy jóvá. 
 
Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá 
csökken, vagy nincsen aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság 
rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb 
szervének ülését. 
A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, 
illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.  
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A felügyelő szerv tagja az alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz. 
Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a 
társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, 
vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve az alapító érdekeit, összehívja a gazdasági 
társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. 
A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a 
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 
A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy -  
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 
döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől 
számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 
vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
 
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki 
a) a vezető szerve elnöke vagy tagja,  
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
Határidő: 2011. április 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendel őintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. Szervezeti és M űködési Szabályzatának elfogadására 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában az alapító hatáskörébe tartozik a közhasznú 
gazdasági társaság szervezeti és működési szabályzatának az elfogadása. A szabályzat 
tartalmazza a cég belső normáit, meghatározza a munkajogokat, határozati javaslatban 
szerepel, hogy felhatalmazza a társaság munkáltatói jogokat gyakorló ügyvezetőjét a társaság 
munkaszervezetén belüli átalakításokra és az új struktúra elvégzésére. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:  
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170/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Albert Schweitzer kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 26.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a 
gazdasági társaság alapító okiratának 15. pontjában foglaltak alapján akként határoz, hogy a 
társaság ügyvezetése által elkészített Szervezeti és Működési Szabályzat szövegét a jelen 
határozati mellékletében foglalt szöveggel elfogadja, és felhatalmazza a társaság munkáltatói 
jogokat gyakorló ügyvezetőjét arra, hogy a társaság jelen határozattal elfogadott Szervezeti és 
Működési Szabályzatának megfelelően a társaság munkaszervezetén belüli  átalakításokat 
(átszervezéseket, létszámleépítéseket, strukturális racionalizálásokat) elvégezze. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 

 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit közhasznú Korlá tolt Felel ősségű Társaság 2011. 
gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásá ról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Korábban a helyi média a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-én belül 
működött. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. októberében a helyi 
közszolgálati műsorszolgáltatás ellátására létrehozta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-
t. Ez az előterjesztés a Kft. 2011. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról szól. 
 
Papp István 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: 
 
171/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonoprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. 
gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felel ősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 
12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 
2011. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét a jelen határozat mellékletétében foglalt szöveggel 
jóváhagyja. 
 
Határidő: 2011. április 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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9. napirendi pont 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendel őintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
trauma ambulancia kapacitásának b ővítése tárgyában 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofi Közhasznú Kft. trauma ambulancia 
kapacitásának bővítése tárgyában  pályázatot nyújt be az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárhoz. Ezen pályázat sikeres legyen szükséges a Kft. alapítójának, egyszemélyi 
tulajdonosának és egyben az intézmény fenntartójának írásbeli támogató hozzájárulása. 
 
Papp István 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: 
 
172/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. trauma 
ambulancia kapacitásának bővítése tárgyában szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hatvan 
Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló, a Heves Megyei Bíróságon, mint 
Cégbíróságon a 10-09-031298 cégjegyzékszámon bejegyzett Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. az általa működtetett trauma ambulancia már meglevő 
24 órás ellátásának fix finanszírozási díjazásához szükséges többletkapacitás befogadására 
vonatkozó kérelmet nyújtson be az OEP részére, és egyben felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a jogszabályban meghatározott, támogató, fenntartói hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására, mely jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi köz beszerzési tervér ől  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A közbeszerzési tervet kell készítenie az ajánlatkérőnek a költségvetési év elején, legkésőbb 
április 15. napjáig az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.  A közbeszerzési tervet, valamint 
annak módosítását az ajánlatkérőnek saját honlapján közzé kell tennie, aminek a következő 
évre vonatkozó közbeszerzési terv közzétételéig elérhetőnek kell lennie. A további 
közbeszerzéseket a helyben módosított rendelet alapján kerülnek kiírásra, amelyeket először a 
képviselő-testületnek kell elfogadnia. 
 
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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
173/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervéről 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 jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: 2011. április 15. (honlapon történő közzétételre) 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Jegyző útján 
 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésekr ől szóló 48/2010. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Elmondta, hogy fölösleges mechanizmus került beépítésre a közbeszerzési rendeletben. Mivel 
az ajánlatkérő önkormányzat érdekeit semmiben sem sérti az, ha a  csatlakozási joggal 
felruházott szervezetek csatlakoznak a helyben központosított közbeszerzésekhez. Ezért 
indokolt az eljárás egyszerűsítése. A csatlakozó szervezet nyilatkozattételével csatlakozik a 
helyben központosított közbeszerzésekhez. 
 
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: 
 
174/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati érdekvédelmi szervezetekb ől történ ő kilépésr ől  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Nem látjuk értelmét a tagságnak, ezért javasolják a kilépést. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Az önkormányzatnak ez a két érdekképviseleti tagsága van? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
Két szakszervezeti tagság lemondásáról van szó. Az egyik a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége, amely az első határozati javaslatban szerepel. A másik  az 
Önkormányzatok Mátrai Szövetsége, amely a második határozati javaslatban szerepel. 
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Dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Elmondta, hogy felülvizsgálták a tagságokat és a dolgozóktól is kikérték a véleményeket, akik 
elmondásuk szerint csak a tagságot fizették, a szövetségi munkába évek óta nem vesznek 
részt. Az önkormányzat ezeken kívül a VASUTASOK Szakszervezetével áll tagságba. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
175/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta önkormányzati érdekvédelmi szervezetekből történő kilépésről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 22. § 
(2) bekezdésének j) pontjára figyelemmel és a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségének Alapszabálya 10. pontja alapján bejelenti kilépési szándékát a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségéből (székhelye: Budapest, Teréz krt. 23.) 2011. 
december 31-i hatállyal. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségét jelen határozat megküldésével értesítse a döntésről. 
 
Határidő: 2011. április 15. (a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének 
értesítésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői 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: 
 
176/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta önkormányzati érdekvédelmi szervezetekből történő kilépésről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 22. § 
(2) bekezdésének j) pontjára figyelemmel és az Önkormányzatok Mátrai Szövetsége 
Alapszabálya 8. pontja alapján bejelenti kilépési szándékát az Önkormányzatok Mátrai 
Szövetségéből (székhelye: Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 3.) 2011. december 31-i hatállyal. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzatok Mátrai Szövetségét 
jelen határozat megküldésével értesítse a döntésről. 
 
Határidő: 2011. április 15. (az Önkormányzatok Mátrai Szövetsége értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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13. napirendi pont 

Előterjesztés a bel- és árvízvédelemi védekezés költsé geinek megtérítésére vonatkozó vis 
maior pályázat benyújtásáról  

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Elmondta, hogy a csapadékos időjárás következtében 2011. március 18. – 2011. március 22. 
között I. fokú belvízvédelmi készenléti fokozat került elrendelésre. A Kormány rendelet alapján 
lehetőség van az önkormányzatok számára, hogy pályázatok benyújtása mellett a védekezés 
költségeinek egy részét visszaigényeljék a központi költségvetésből. Ebben az esetben  a 
költségek 70%- a igényelhető. 
 
Dr. Egyed László jegyz ői irodavezet ő 
Elmondta, hogy a Kormányhivataltól tegnap voltak és ellenőrizték a pályázatot. 
 
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: 
 
177/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

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

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a helyi vízkárelhárítási 
készültség költségeinek finanszírozását az önkormányzat saját erőből nem 
tudja finanszírozni, a vis maior helyzetét feloldani, ezért pályázatot nyújt be a vis 
maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelően a 2011. március 18. – 2011. március 22. 
közötti időszak védekezési költségeinek a vis maior tartalék terhére történő 
finanszírozására az alábbiak szerint: 
A 2011. évi jelzett időszakban a védekezés számlával igazolható költsége: 
Bruttó 513 700,- Ft 
Önerő, forrás (30%) 154 110,- Ft 
Vis maior támogatás igény (70%) 359 590,- Ft 
 
Határid ő: 2011. április 30. (pályázat benyújtására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 
14. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város neve és címere használatána k engedélyezésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. 
 
Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok 
A LATOR szó jelentéséről számolt be, ami számára felháborító. 
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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  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
178/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan város neve és címere használatának engedélyezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az egyesülési 
jogról szóló 1989. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésére tekintettel a Hatvan név feltüntetésre 
kerüljön 2011. április 5-től a Lator Úszó- és Vízisport Egyesület (3000 Hatvan, Esze Tamás 
u. 45.) nevében az alábbiak szerint: Lator Úszó- és Vízisport Egyesület Hatvan. 
 
Határidő: 2011. április 5. (az egyesület értesítésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda vezetője útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
179/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan város neve és címere használatának engedélyezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Lator Úszó- és 
Vízisport Egyesület /a nyilvántartásba vételt követő új néven: Lator Úszó- és Vízisport 
Egyesület Hatvan/ (székhelye: 3000 Hatvan, Esze Tamás u. 45.) feltüntesse Hatvan város 
címerét az egyesület felszerelésein. Az egyesület a felszerelést reklámfelületen is 
használhatja, ezért az egyesület 2011. április 10-ig 1 000 Ft összegű egyszeri díjat köteles 
fizetni az önkormányzat részére. Az egyesület működési ideje alatt, visszavonásig 
használhatja a címert. 
 
Határidő: 2011. április 5. (az egyesület értesítésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda vezetője útján 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáró l szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról és pénzügyi keret meghatározásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palásthy Pál ifjúsági és sportreferens 
Az önkormányzati rendelet megalkotásának az a célja, hogy a városban működő önszerveződő 
közösségek kezdeményezései pályázat útján, szabályozott keretek között támogatáshoz 
jussanak. A Civil Alap létrehozásával a költségvetési rendeletben szereplő előirányzatokból 
átcsoportosítás szükséges, az előterjesztés határozati javaslata ezt tartalmazza. 
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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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
180/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról és pénzügyi keret meghatározásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani civil szervezetek 
támogatására 10.000 eFt értékben Civil Alapot hoz létre, melynek fedezete Hatvan város 2011. 
évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében  
Alapítványok, szervezetek támogatások között szereplő „Egyéb sportegyesületek  támogatása” 
előirányzatából 2.000 eFt, Hatvan Városért Alapítvány támogatása előirányzatából 2.000 eFt, 
az önkormányzati  rendelet 3. mellékletében szereplő Egyéb szakfeladatok között szereplő 
„Városi ünnepek” előirányzatából 5.000 eFt és a Városi tömegsport előirányzatából 1.000 eFt 
kerül átcsoportosításra. 
 
Határidő: 2011. április 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A mellékelt rendelet-tervezetet tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
181/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról és pénzügyi keret meghatározásáról szóló előterjesztést és a mellékelt 
rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakáso k és helyiségek bérletér ől és 
elidegenítésér ől szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Elmondta, hogy a jelenleg hatályos lakásrendelet többször módosításra került, ez végett több 
helyen ellentmondásos, nem szabályozza egyértelműen a bérbeadói jogok gyakorlására 
vonatkozó hatásköröket sem a bérlőkijelölés, sem a bérbeadási eljárás, sem a bérlettel 
kapcsolatos hátralékok kezelése tárgyában, ezért döntöttek az új rendelet megalkotása mellett. 
Maga a fecskelakás benne maradt és tartalmazza az önkormányzati lakás- és helyiségállomány 
gazdálkodásával összefüggő szabályokat. 
 
Lisztik Lászlóné a Hatvani Városüzemeltetési Nonpro fit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Jelenleg a kilakoltatás előtti pánik van, amit napi szinten nehéz kezelni. A lakásrendelet 
előkészítése igen nagy munkát igényelt, tartozások halmozódtak fel, sok minden nem lett 
végrehajtva. Lesznek megüresedő lakások. Ez a folyamat nem kis dolog. 



 

 

118

 

Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezet ő 
Megkérdezte, hogy fogják megvalósítani a kilakoltatást, ahol gyerekeket is érint? 
 
Lisztik Lászlóné a Hatvani Városüzemeltetési Nonpro fit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
A kilakoltatást végrehajtó végzi. Akinek tartozása van és nem fizet annak megszűnik a lakbér. 
Sokan már hónapok óta, sőt 1 éve tudják és nem tesznek semmit, csak ülnek a tartozásaikon. 
A kilakoltatás utáni sorsukról nem tudunk. 
 
Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok 
Már volt ilyen és akkor a Gyámhivatalt kellett bevonni. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy hány főt érint? 
 
Lisztik Lászlóné a Hatvani Városüzemeltetési Nonpro fit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
19 lakást érint, illetve 4 lakás van végrehajtási szakaszban. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez nagy probléma. Múltkor még 91 millió Ft volt, most pedig 110 millió Ft. 
 
Lisztik Lászlóné a Hatvani Városüzemeltetési Nonpro fit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Igen, sőt 2003-ban 40 millió Ft volt, ezért van szükség az új lakásrendeletre, hogy több összeg 
ne halmozódjon fel. Ezekben a lakásokban élő embereknek nincs munkája, így a fizetésből 
nem tudják levonni a tartozást. 
 
Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok 
Itt az is a probléma, hogy semmilyen hajlandóságot nem mutatnak a lakók. Hatvanban van sok 
üres lakás, ami albérletbe kiadó. 
 
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: 
 
182/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést és a 
mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. 
 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet mód osításáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Röviden ismertette a módosításokat, kihangsúlyozta, hogy egyszeri eljárás van. Például a 
polgármester távolléte esetén Horváth Richárd alpolgármester fogja helyettesíteni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Elmondta, hogy az új témaköröknél lesznek módosítások a finomra hangolási folyamatok 
végett. Kérte a bizottságot, hogy ezt vegyék figyelembe, ugyanis nem a dolgozók szétszórtsága 
miatt módosítják többször a rendeletet. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
183/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt 
rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28. ) önkormányzati rendelet módosításáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
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: 
 
184/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek. 
 
 
19. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Víziközm ű Társulattal kapcsolatos döntések meghozataláról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tulajdonképpen volt egy közös kasszánk, a hatvani gesztor sok pénzt tett bele. Ez az 
előterjesztés röviden arról szól, hogy most már szeretnénk, hogy az érdekképviseleti 
hozzájárulás visszakerüljön az önkormányzat számlájára. 
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: 
 
185/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulattal kapcsolatos döntések meghozataláról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

 
Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
a Víziközmű Társulattal kapcsolatos döntések meghozataláról. A Képviselő-testület jóváhagyja 
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a polgármester 2011. március 19-én kelt levelét, melyben kérte az elszámolási eljárás 
megindítását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan Város Polgármesterét, hogy az elszámolási eljárás 
megindítása és lefolytatása érdekében - mely során az önkormányzat hozzájutna a 
szennyvízközmű beruházás I. és II. üteme befejezése kapcsán az önkormányzatot illető 
követelésekhez és az őt terhelő kötelezettségekhez – minden szükséges intézkedést tegyen 
meg, melyről a Képviselő-testületet utólag tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
20. napirendi pont 
Előterjesztés megbízási szerz ődésekkel kapcsolatos döntésekre 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Hatvan Város Önkormányzatának szerződése van a TÉR ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT.-vel. A 
főépítész korábbi munkatársával Szlávik Olga szerződése 30 napos felmondási idő 
közbeiktatásával felmondható, a KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft. 
könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés 60 napos felmondással 
mondható fel. 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
186/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

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

 
A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester előterjesztését a városi főépítészi feladatok 
ellátásáról szóló megbízási szerződés megszüntetése tárgyában. 
A Képviselő-testület a TÉR ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Bt-vel ( 1052 Budapest, Városház u. 16. III/5. 
képviseli: Bognár Endre beltag ) 2003. július 3. napján kötött, de 2003. július 1. napjától 
kezdődő határozatlan időre létrejött megbízási szerződést a mai napon 30 napos felmondási idő 
közbeiktatásával 2011. április 30. napjára rendes felmondással felmondja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy írjon ki pályázatot a városi főépítészi 
feladatok ellátására a 190/2009.( IX.15.) Korm. rendelet szabályai alapján. 
 
Határidő: a határozat kiadására: azonnal 
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: 
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187/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

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

 
A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester előterjesztését a városi főépítészi feladatok 
ellátásáról szóló megbízási szerződés megszüntetése tárgyában. 
A Képviselő-testület a Jáger Ilonával ( 2100 Gödöllő, Rozsnyó u. 1.) 2010. augusztus 1. napján 
kötött, de 2012. szeptember 30-ig tartó határozott időre létrejött megbízási szerződést ( a 
szerződés 4. pontja alapján ) a mai napon 30 napos felmondási idő közbeiktatásával 2011. 
április 30. napjára rendes felmondással felmondja. 
 
Határidő: a határozat kiadására: azonnal 

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: 
 
188/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

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

 
A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester előterjesztését a városi főépítészi feladatok 
ellátásáról szóló megbízási szerződés megszüntetése tárgyában. 
A Képviselő-testület a Szlávik Olgával ( 2100 Gödöllő, Palota kert 12. 5/2.) 2010. február 1. 
napján kötött, határozatlan időre létrejött megbízási szerződést ( a szerződés 4. pontja alapján ) 
a mai napon 30 napos felmondási idő közbeiktatásával 2011. április 30. napjára rendes 
felmondással felmondja. 
 
Határidő: a határozat kiadására: azonnal 
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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
189/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

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

 
A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester előterjesztését az általános könyvvizsgálói 
feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződés megszüntetése tárgyában. A Képviselő-testület 
a KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft-vel ( 5600 Békéscsaba, Hal u. 3., 
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képviseli: Kovácsné Oláh Veronika ügyvezető ) 2002. december 1. napjától kezdődően 
határozatlan időre létrejött megbízási szerződést a mai napon 60 napos felmondási idő 
közbeiktatásával 2011. május 30. napjára felmondja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy írjon ki pályázatot az általános 
könyvvizsgálói feladatok ellátására. 
 
Határidő: a határozat kiadására: azonnal 
      a pályázat kiírására: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 
21. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a TIGÁZ-DS O Kft. közötti együttm űködési 
megállapodásról, valamint gáz közm űvezeték véd őcsövezése tervez őjének és kivitelez őjének 
kiválasztásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. 
 
Mikó János bizottsági tag 
Hatvani vállalkozó erre nem tudott volna vállalkozni? 
 
Bognár Endre f őépítész 
Hatvanban nincs TIGÁZ-DSO Kft. által minősített vállalkozó. A három ajánlattevők voltak a 
legközelebbiek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
190/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 

 
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:  
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191/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 a Trianon emlékmű elhelyezéséhez 
szükséges gáz közművezeték kiváltás tervezésére és kivitelezésére a GALGAÉPSZER Kft-t 
/székhely: 2192 Hévízgyörk, Ady E. út 70/e./ – mint legkedvezőbb ajánlattevőt – bízza meg 
bruttó 500 ezer Ft értékben, mely összeg Hatvan város 2011. évi költségvetési rendeletének 4. 
sz. mellékletében a felhalmozási kiadások között szereplő „Trianoni emlékmű tervezés” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. április 11. (a szerződés megkötésére) 
Felelős: Szinyei András alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
22. napirendi pont 
Előterjesztés a Trianon Emlékm ű környezetének tervezésére vonatkozóan 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Itt is tereprendezési munkálatokról van szó. A legkedvezőbb ajánlattevő Varga Szabolcs cége. 
A pénzügyi forrása 2011. évi költségvetésben 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: 
 
192/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Trianon Emlékmű környezetének tervezésére vonatkozóan szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Trianon emlékmű környezetének 
megtervezésével a KOVATERV Kft. /székhely: 3041 Héhalom, Petőfi S. u. 11./ – mint 
legkedvezőbb ajánlattevőt – bízza meg bruttó 625 ezer Ft értékben, mely összeg Hatvan város 
2011. évi költségvetési rendeletének 4. sz. mellékletében a felhalmozási kiadások között 
„Trianoni emlékmű tervezés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2011. április 11. a szerződés megkötésére 
Felelős: Szinyei András alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Bognár Endre f őépítész 
Szót kért a megbízási szerződésekkel kapcsolatos döntésekre szóló előterjesztéshez. 
A TÉR ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Bt. megszüntetéséről nem tudott és teljesen véletlenül értesült most 
róla. Véleménye, hogy 8 évi munka után jó lett volna őt tájékoztatni. 
Megköszönte a szót és távozott az ülésről. 
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23. napirendi pont 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendel őintézet Nonprofit Közhasznú Kft. munkavállalói 
számára adandó bérkompenzáció összegér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az Albert Schweitzer Kórház-Rendleőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. részéről felkérés érkezett 
az önkormányzathoz, hogy az SZJA változások következtében a nettó bérekre történjen meg a 
bérkompenzáció. A legkisebb keresőkről van szó.  A támogatás az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének működési hiányát növeli, ezért a folyószámlahitel igénybevételével kerül 
finanszírozásra havi igénylés alapján. 

 
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: 
 
193/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
munkavállalói számára adandó bérkompenzáció összegéről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. számára 13.082 eFt támogatást nyújt a 2011. évi adó 
és járulékváltozások következtében a Kft. dolgozóinak adandó kereset kiegészítés 
ellentételezésére. A támogatás az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 
16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében szereplő működési hiányt növeli, mely 
folyószámlahitel igénybevételével kerül finanszírozásra havi igénylés alapján.  
 
Határid ő:  azonnal és folyamatos 2011. december 31-ig 
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 

 
24. napirendi pont 

Előterjesztés egyes kórházi kis érték ű tárgyi eszközök selejtezésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az elmúlt években felhasznált kis értékű tárgyi eszközökről van szó. A szakvélemények már 
összeálltak, amelyben javasolják a selejtezést, ehhez viszont a képviselő-testületi döntés 
szükséges. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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194/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az egyes kórházi kis értékű tárgyi eszközök selejtezéséről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Egészségügyi szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. használati jogával terhelt jelen határozat 
melléklete szerinti, a Kft. selejtraktárában lévő kis értékű tárgyi eszközök selejtezéséhez 
hozzájárul. 

A selejtezési eljárás Hatvan Város Polgármesteri Hivatala Selejtezési Szabályzata szerint 
történik. 

Határid ő: 2011. április 15. 

Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 

 
25. napirendi pont 
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár igazgatói (magasab b vezetői) álláspályázatának elbírálásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezet ő 
Hatvan Város Művelődési Központ és Könyvtár 2010. december 31-vel megszünt és 
jogutódintézményeiként 2011. január 1-jével létre hozták az Ady Endre Könyvtárat és a 
Grassalkovich Művelődési Házat. 

Az átszervezésből adódóan kiírták az Ady Endre Könyvtár igazgatói álláshelyre a pályázatot. 

Kettő pályázat érkezett, amelyből az egyik érvénytelen, így az érvényes pályázatot ajánlják 
elfogadásra a képviselő-testület elé. 

 
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: 
 
195/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) álláspályázatának 
elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sinkovics Erikának az Ady 
Endre Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztására benyújtott pályázatát támogatja, és 
2011. április 1-jétől 2016. március 31-ig terjedő határozott időre az Ady Endre Könyvtár 
igazgatójának (magasabb vezetőjének) bízza meg. 

Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e 
törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 
20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

- a I fizetési osztály 10 fizetési fokozat garantált illetménye: 225.425,- Ft 

- további szakképesítés: 15.780,- Ft  

- összesen: 241.205,- Ft 
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- összesen kerekítve: 241.200,- Ft 

- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló 

illetményrész 13.000,- Ft 

- magasabb vezetői pótlék (225%): 45.000,- Ft 

- mindösszesen: 299.200,- Ft 

 
Határidő: 2011. április 1. ( a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján  

 

 
26. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város óvodai és általános iskolái  feladatellátási rendszerének 
átszervezésér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezt ő 
Egy folyamatról van szó. Jelenleg  Hatvan város óvodai és áltálános iskolai feladatellátási 
rendszerének átszervezéséről szóló koncepciót kell megtárgyalni. Ezután következik az 
egyházzal való tárgyalás, azt követően készül el a koncepció módosítása. Itt kihangsúlyozta, 
hogy Hatvan város nem iskolát ad át az egyháznak, hanem egy épületet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Örül, hogy keresztény iskola indul a városban.  
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezet ő 
Az önkormányzat a közigazgatás területen lévő gyermekek után fog fizetni. Az egyházi iskolába 
a jelenlegi pedagógusok közül mindenki alkalmas, rajtuk múlik, hogy aláírják-e az egyház által 
készített megállapodást. Ha nem írják alá, akkor a továbbiakban nem taníthatnak az iskolában. 
Az egyháznak is vannak követelményei. Az egyházi iskolában dolgozó nevelő nem 
közalkalmazotti jogviszonyban van, hanem státuszban a munkatörvénykönyv szerint, így a 
pedagógusok óraadóként tanítanak. 
 
Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok 
Elmondta, hogy javarészt az ő körzetében élőket érinti. Az óvoda elnevezésével kapcsolatban a 
Jókai úti tagóvoda nem a Mézesbáb Óvoda nevet választotta, hanem  a Mézes Báb Művészeti 
Óvoda elnevezést szeretnék. 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezet ő 
Minden elismerése az óvoda szakmai teljesítéséért. A Mézes Báb Művészeti Óvodát egy 
magánszemély nevét viseli, ha ezt visszük be a testület elé és ha a magánszemély 
visszavonná, akkor mit teszünk. Bármilyen tevékenységnél feltüntetheti az óvoda a Mézes Báb 
Óvoda mellett, hogy művészeti bázis óvoda. Szakmailag viszont nem támogatja ezt a nevet és 
óvja a képviselő-tesületet, hogy ilyen irányba vezessük. 
 
Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok 
Így a lelkét vették el, ezért nem értenek egyet, ha ezt előre tudják, akkor teljesen más nevet 
adnak az óvodának. 
 
Marján János bizottsági tag 
A Baross Gábor tagiskola lesz egyházi iskola, mikortól? 
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Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezet ő 
Igen a Baross Gábor tagiskoláról van szó. Egyelőre ez még egy folyamat. Először az 
önkormányzati intézményt kell megszűntetni 2011. június 30-val. Így a jogutód 2011. július 1-
jével, mint egyházi iskola fel tud állni és 2011. szeptember 1-jével  megkezdődhet a tanév. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ki hova megy? 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezet ő 
Maga a beiratkozás az önkormányzati intézménybe történik, akkor az érdeklődő szülők kapnak 
az egyháztól nyilatkozatot, majd a nyilatkozatok alapján az egyház eldönti, hogy kiket vesz fel. 
Az egyház értesíti az önkormányzatot a felvett egyházi diákok nevéről, így a többi tanuló marad 
az önkormányzati intézménynél. 
 
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  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
196/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan város óvodai és általános iskolái feladatellátási rendszerének 
átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. június 30. napján 
jogutódlással megszünteti az Óhatvani Óvoda és Általános Iskolát (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 1.), valamint az intézmény megszüntető okiratát 2011. június 30. napjáig kiadja. 
 
Határid ő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
197/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan város óvodai és általános iskolái feladatellátási rendszerének 
átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. június 30. napján 
jogutódlással megszünteti az Újhatvani Óvoda és Általános Iskolát (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zs. út 8.), valamint az intézmény megszüntető okiratát 2011. június 30. napjáig kiadja. 
 
Határid ő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
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Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
198/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan város óvodai és általános iskolái feladatellátási rendszerének 
átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott átszervezés miatt az 
Óhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) igazgatója 
(magasabb vezető), Takácsné Palásthy Erika intézményvezetői megbízását 2011. június 30. 
napjával visszavonja. 
 
Határid ő: 2011. június 30. (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
199/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan város óvodai és általános iskolái feladatellátási rendszerének 
átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott átszervezés miatt az 
Újhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) igazgatója 
(magasabb vezető), Ságiné Szűcs Klára intézményvezetői megbízását 2011. június 30. 
napjával visszavonja. 
 
Határid ő: 2011. június 30. (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A ötödik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
200/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan város óvodai és általános iskolái feladatellátási rendszerének 
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átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. június 30. napján 
megszűnő Óhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) 
jogutódjaiként az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (5) bekezdése 
alapján 2011. július 1-jével létrehozza az alábbi önálló jogi személyiségű, gazdálkodási 
jogkörük alapján önállóan működő új költségvetési intézményeket, és erről alapító okiratokban 
rendelkezik: 

� Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.); 
� Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.); 
� Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.); 
� Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.); 
� Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.); 
� 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.); 
� Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.). 

 
Határid ő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hatodik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
201/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan város óvodai és általános iskolái feladatellátási rendszerének 
átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. június 30. napján 
megszűnő Újhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) 
jogutódjaiként az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (5) bekezdése 
alapján 2011. július 1-jével létrehozza az alábbi önálló jogi személyiségű, gazdálkodási 
jogkörük akapján önállóan működő új költségvetési intézményeket, és erről alapító okiratokban 
rendelkezik: 

� Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) 
  Telephelye: Mesevilág Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 13.); 
� Mézesbáb Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.); 
� Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.); 
� I. István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs, út 8.). 

 
Határid ő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hetedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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202/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan város óvodai és általános iskolái feladatellátási rendszerének 
átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. július 1. napjától a 
2011. június 30. napján megszűnő Újhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) Baross Gábor tagiskolájának helyet adó, 3000 Hatvan, Rákóczi út 4. 
szám alatti, 2625 helyrajzi számú ingatlant a rajta lévő épületekkel és a jelenleg is oktatás 
céljára használt eszközökkel együtt a továbbiakban nem használja nevelési-oktatási 
feladatellátásra, és az így felszabaduló ingatlant együttműködési megállapodás keretében 
átadja a Váci Egyházmegyének annak érdekében, hogy Hatvanban, mint intézményfenntartó 
egy Katolikus Általános Iskolát alapítson és működtessen a 2011-2012. tanévtől. 
 
Határid ő: 2011. április 15. (az együttműködési megállapodás elkészítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A nyolcadik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
203/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan város óvodai és általános iskolái feladatellátási rendszerének 
átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat 1-7. számú 
mellékletei szerint nyilvános pályázati felhívásokat tesz közzé az alábbiakban felsorolt önálló 
jogi személyiségű óvodák tekintetében 2011. július 1-jétől megbízott magasabb vezetői, 
óvodavezetői feladatok ellátására: 

� Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.); 
� Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.); 
� Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.); 
� Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.); 
� Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) 
- Mézesbáb Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.); 
� Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.); 

 
Határid ő: 2011. április 20. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A kilencedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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204/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan város óvodai és általános iskolái feladatellátási rendszerének 
átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat 1-4. számú 
mellékletei szerint nyilvános pályázati felhívásokat tesz közzé az alábbiakban felsorolt önálló 
jogi személyiségű általános iskolák tekintetében 2011. július 1-jétől megbízott magasabb 
vezetői, igazgatói feladatok ellátására: 

� Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.); 
� 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.); 
� Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.); 
� I. István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.). 

 
Határid ő: 2011. április 20. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A tízedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
205/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan város óvodai és általános iskolái feladatellátási rendszerének 
átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011-2012. tanév 
előkészítéséről szóló előterjesztés határozatában rendelkezik majd az óvodai és az általános 
iskolai feladatellátás figyelembe vételével a 2011. július 1. napjával létrejövő jogutód 
intézmények vonatkozásában az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számáról. 
 
Határid ő: 2011. június 30. (a 2011-2012. tanév előkészítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti iroda útján 
 
 
 
27. napirendi pont 

Előterjesztés a Váci Egyházmegye Ordináriusával kötend ő együttm űködési megállapodásról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezet ő 
Elmondta, hogy a hatvani egyházi iskola a Váci Egyházmegye fenntartásában működne. A Váci 
Egyházmegye a katolikus egyházi iskola alapítását a 2011/2012-es tanévtől 1-8. évfolyamon, 
évfolyamonként egy osztállyal (8X26 fővel) indulna. Az egyházi iskola átvállalt feladata, hogy a 
hatvani gyerekek számára a közoktatási alapellátást teljes körben ingyen biztosítsa. Emellett az 
egyházi iskolának joga, hogy más településekről is felvegyen gyermekeket. Így az 
önkormányzati iskola hatvani gyermekekből állna.  
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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  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
206/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Váci Egyházmegye Ordináriusával kötendő együttműködési megállapodásról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci Egyházmegyével, mint 
intézményfenntartóval a Hatvanban megalapításra kerülő és a 2011-2012. tanévtől működő 
Katolikus Általános Iskolával kapcsolatosan határozatlan időre létre jövő Együttműködési 
megállapodást köt, amely a határozati javaslat melléklete, és egyben felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2011. április 10. (az Együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium átszervezéséről
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezet ő 
Itt is ugyanaz a folyamat, mint az általános iskoláknál. Nem volt megalapozva az akkori 
összevonás. Nehézkes irányítás jött létre, most az intézmények itt is visszanyerik az 
önállóságukat. Ez viszont jelentős létszámleépítéssel jár. 
 
Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok 
A Széchenyi István Szakközépiskolában 32 tanári állásvolt, amikor Lipkovics Gábor átment a 
Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégiumába, akkor egy pozíció elveszett. 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezet ő 
Az előterjesztés 11. határozati javaslata konkrétan meghatározza milyen álláshelyek vannak, 
ezért is fontos és szükséges pontosan rögzíteni, hogy az átszervezéssel mennyi fővel tud 
működni az iskola. Majd ezt követően a tanév elkészítése során a feladatellátás lesz szempont. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tett fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
207/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium átszervezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a Hatvani Középiskola, 
Szakiskola és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás tagja – a Heves Megyei 
Közgyűlés egyetértésével 2011. június 30. napján jogutódlással megszünteti a társulás által 
fenntartott Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégiumot (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey 
utca 2.), és a Társulási Tanács egyetértésével az intézmény megszüntető okiratát 2011. június 
30. napjáig kiadja. 
 
Határid ő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tett fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
208/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium átszervezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott átszervezés miatt a 
Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2.) 
főigazgatójának (magasabb vezető), Lipkovics Gábornak az intézményvezetői megbízását 
2011. június 30. napjával visszavonja, valamint az intézmény székhelyén 1 határozatlan idejű, 
főfoglalkozású pedagógus álláshelyet megszüntet. 
 
Határid ő: 2011. június 30. (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot tett fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
209/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium átszervezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt a Heves Megyei Közgyűlés 
egyetértésével, hogy a 2011. június 30. napján megszűnő Hatvani Középiskola, Szakiskola és 
Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2.) jogutódjaként az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (5) bekezdése alapján 2011. július 1. napján megalapítja, és a 
Heves Megyei Közgyűlés és Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
intézményfenntartó társulás keretében működteti az önálló jogi személyiségű, Bajza József 
Gimnázium és Szakközépiskola elnevezésű, 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. szám alatti 
székhelyű új költségvetési szervet, valamint a Társulási Tanács egyetértésével az intézmény 
alapító okiratát 2011. június 30. napjáig kiadja. 
 
Határid ő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
Papp István bizottsági elnök 
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A negyedik határozati javaslatot tett fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
210/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium átszervezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt a Heves Megyei Közgyűlés 
egyetértésével, hogy a 2011. június 30. napján megszűnő Hatvani Középiskola, Szakiskola és 
Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2.) jogutódjaként az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (5) bekezdése alapján 2011. július 1. napján megalapítja, és a 
Heves Megyei Közgyűlés és Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
intézményfenntartó társulás keretében működteti az önálló jogi személyiségű, Széchenyi István 
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola elnevezésű, 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6. szám 
alatti székhelyű új költségvetési szervet, valamint a Társulási Tanács egyetértésével az 
intézmény alapító okiratát 2011. június 30. napjáig kiadja. 
 
Határid ő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A ötödik határozati javaslatot tett fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
211/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium átszervezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt a Heves Megyei Közgyűlés 
egyetértésével, hogy a 2011. június 30. napján megszűnő Hatvani Középiskola, Szakiskola és 
Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2.) jogutódjaként az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (5) bekezdése alapján 2011. július 1. napján megalapítja, és a 
Heves Megyei Közgyűlés és Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
intézményfenntartó társulás keretében működteti az önálló jogi személyiségű, Damjanich János 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium elnevezésű, 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a szám 
alatti székhelyű új költségvetési szervet, valamint a Társulási Tanács egyetértésével az 
intézmény alapító okiratát 2011. június 30. napjáig kiadja. 
 
Határid ő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hatodik határozati javaslatot tett fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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212/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium átszervezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola, valamint a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola a 
gazdálkodási jogkör szerint gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő 
költségvetési szervként kerülnek besorolásra. A Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervként munkamegosztási megállapodás keretében ellátja a jogszabályi előírások szerint a 
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Széchenyi István Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskola gazdálkodásával kapcsolatos könyvelési feladatokat. Ennek 
érdekében, valamint a saját intézményi gazdasági feladatok biztosítására a Damjanich János 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium keretében gazdasági szervezet működik 1 fő 
gazdasági vezetővel és 4 fő gazdasági ügyintézővel. 
 
Határid ő: 2011. június 30. (munkamegosztási megállapodás elkészítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hetedik határozati javaslatot tett fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
213/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium átszervezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat melléklete 
szerint nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) 2011. július 1-jétől megbízott magasabb vezetői, 
igazgatói feladatok ellátására. Az igazgatót Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
bízza meg a hatályos jogszabályok és a Társulási Megállapodás szerint. 
 
Határid ő: 2011. április 20. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A nyolcadik határozati javaslatot tett fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
214/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium átszervezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat melléklete 
szerint nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a Széchenyi István Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) 2011. július 1-jétől 
megbízott magasabb vezetői, igazgatói feladatok ellátására. Az igazgatót Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg a hatályos jogszabályok és a Társulási 
Megállapodás szerint. 
 
Határid ő: 2011. április 20. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A kilencedik határozati javaslatot tett fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
215/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium átszervezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat melléklete 
szerint nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a) 2011. július 1-jétől megbízott magasabb 
vezetői, igazgatói feladatok ellátására. Az igazgatót Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete bízza meg a hatályos jogszabályok és a Társulási Megállapodás szerint. 
 
Határid ő: 2011. április 20. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A tízedik határozati javaslatot tett fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
216/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium átszervezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2.) átszervezéséből adódóan 
2011. június 30. napjával jelen határozat melléklete szerint a Hatvani Középiskola, Szakiskola 
és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2.) közoktatási intézményben 16 
határozatlan idejű, főfoglalkozású egyéb dolgozói álláshelyet és az azt betöltő közalkalmazottak 
közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti. 
 
Határid ő: 2011. június 30. (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
Felelős:  Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium főigazgatója 
 



 

 

137

 

 
Papp István bizottsági elnök 
A tizenegyedik határozati javaslatot tett fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
217/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium átszervezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2.) átszervezéséből adódóan a 
jelen határozat melléklete szerint engedélyezi a 2011. július 1. napjával létrejövő jogutód 
intézményekben az egyéb dolgozói álláshelyek számát és a vezetői megbízásokat. Az 
engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma: 
a) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) 
 36,5 pedagógus álláshely és 10 egyéb dolgozói álláshely; 
b) Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan,   
Bajcsy-Zs. út 6.) 
 30,5 pedagógus álláshely és 9 egyéb dolgozói álláshely;a); 
c) Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey 
utca 2/a) 
 94 pedagógus álláshely és 25 egyéb dolgozói álláshely; 
d) mindösszesen városi szinten 205 közalakalmazotti álláshely, ebből pedagógus álláshely 161, 
egyéb dolgozói álláshely 44. 
 
Határid ő: 2011. július 1.  
Felelős: Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója 
   Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola igazgatója 
   Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A tizenkettedik határozati javaslatot tett fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
218/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium átszervezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Heves Megyei Közgyűlés 
egyetértésével 2011. június 30. napjáig felülvizsgálja és módosítja a Hatvani Középiskola, 
Szakiskola és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását a 
2011. július 1. napjától érvényes intézményfenntartás és feladatellátás figyelembevételével. 
 
Határid ő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
29. napirendi pont 
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Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta lapján tört énő támogatásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palásthy Pál ifjúsági és sport referens 
Hatvan Város Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadásával a képviselő-testület az iskolai 
diáksport fejkvóta szerinti támogatásáról döntött, illetve annak teljes összegéről, amely 
2.200.000 Ft (570 Ft/fő). A koncepció alapján együttműködési megállapodást kell kötni az 
önkormányzatnak az Óhatvani Óvoda és Általános Iskolával, az Újhatvani Óvoda és Általános 
Iskolával és a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégiummal. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
219/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodást az Óhatvani Óvoda és Általános Iskolával megköti, 
melyben 2011. évre 616.740 Ft, azaz hatszáztizenhatezer-hétszáznegyven forint támogatást 
nyújt az óhatvani alapfokú iskoláknak. A megállapodást határozott időre: 2011. április 8. 
napjától kezdődő és 2011. május 31. napjáig tartó időszakra köti meg. 
A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi 
költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletben meghatározott Óhatvani 
Óvoda és Általános Iskola intézményi költségvetése nyújt fedezetet. 
 
Határidő: 2011. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti 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: 
 
220/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodást az Újhatvani Óvoda és Általános Iskolával megköti, 
melyben 2011. évre 330.030  Ft, azaz háromszázharmincezer-harminc forint támogatást nyújt 
az újhatvani alapfokú iskoláknak. A megállapodást határozott időre: 2011. április 8. napjától 
kezdődő és 2011. május 31. napjáig tartó időszakra köti meg. 
A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi 
költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletben meghatározott Újhatvani 
Óvoda és Általános Iskola intézményi költségvetése nyújt fedezetet. 
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Határidő: 2011. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti 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: 
 
221/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodást a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégiummal 
megköti, melyben 2011. évre 1.151.970 Ft, azaz egymillió-százötvenegyezer-kilencszázhetven 
forint támogatást nyújt a középfokú iskoláknak. A megállapodást határozott időre: 2011. április 
8. napjától kezdődő és 2011. május 31. napjáig tartó időszakra köti meg. 
A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi 
költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletben meghatározott Hatvani 
Középiskola, Szakiskola és Kollégium  intézményi költségvetése nyújt fedezetet. 
 
Határidő: 2011. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés  a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatv an Város Önkormányzata között 
létrejöv ő megállapodásról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
222/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata között 
létrejövő megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodást a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal – a Hatvan és 
Körzete Alsófokú Diáksport Bizottságra vonatkozóan - megköti, melyben 2011. évre összesen 
500.000 Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt a diáksport bizottság számára. A 
megállapodás határozott időre: 2011. április 8. napjától kezdődő és 2011. december 31. napjáig 
tartó időszakra kerül megkötésre. 
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A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi 
költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében  szereplő 
„Alapítványok, szervezetek részére átadott pénzeszköz” nyújt fedezetet. 
 
Határidő: 2011. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti 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: 
 
223/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata között 
létrejövő megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodást a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal – a Hatvan és 
Körzete Középfokú Diáksport Bizottságra vonatkozóan - megköti, melyben 2011. évre összesen 
300.000 Ft, azaz háromszázezer forint támogatást nyújt a diáksport bizottság számára. A 
megállapodás határozott időre: 2011. április 8. napjától kezdődő és 2011. december 31. napjáig 
tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi 
költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében  szereplő 
„Alapítványok, szervezetek részére átadott pénzeszköz” nyújt fedezetet. 
 
Határidő: 2011. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályiról szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény módosítása alapján módosítani 
szükséges a helyi rendeletünket. Hatvan Város Önkormányzata a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokat a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény keretében 
biztosítja. Az intézmény a házi segítségnyújtást Hatvan városon kívül Boldog, Heréd, 
Kerekharaszt és Nagykökényes települések vonatkozásában biztosítja. A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást nem Hatvan város biztosítja, ezért az erre vonatkozó rendelkezés a 
rendeletből kikerül. Az intézményi térítési díjat dokumentálni kell, amely tartalmazza a rendelet 
függeléke és az intézményi térítési díj változása miatt szükséges a rendelet 6. és 7. 
mellékletének módosítása. 
 
 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
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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: 
 
224/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek. 
 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés „Tartalomhoz a forma” – korszer ű oktatási környezet kialakítása az esélyteremt ő, 
versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza J ózsef Gimnázium és 
Szakközépiskolában” cím ű pályázat keretében kötött konzorciumi megállapodás  
módosításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Uti Csabáné pályázati osztályvezet ő 
Hatvan Város Önkormányzat a „Tartalomhoz a forma- Korszerű oktatási környezet kialakítása 
az esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában” című pályázat keretében megkötött konzorciumi megállapodást 
módosítani szükséges, mivel a megállapodásban a tervezett projekt összegek kerültek. A 
módosítás a számszaki adatokat megvalósult számok alapján történik. Ez alapján állt össze a 
költségvetés. 
 
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: 
 
225/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta „Tartalomhoz a forma” – korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, 
versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában” című pályázat keretében kötött konzorciumi megállapodás módosításáról 
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 kötött konzorciumi megállapodás módosításáról 
szóló előterjesztést. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a konzorciumi megállapodást a jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a konzorciumi megállapodást módosító okirat aláírására. 
 
Határidő: 2011. április 1. (konzorciumi megállapodás aláírására) 
Felelős Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
33. napirendi pont 
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Előterjesztés „Helyi és térségi jelent őségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” tárgyú 
pályázat benyújtásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Uti Csabáné pályázati osztályvezet ő 
A pályázathoz szükséges a képviselő-testületi döntés, amely felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázattal kapcsolatos dokumentációk aláírására. A projekt tervezett bruttó 
összköltsége 99.225.986,- Ft, a támogatás mértéke 100%. A tervezett fejlesztés önerőt nem 
igényel, mert a projektméret a maximálisan igényelhető támogatás felső határát nem éri el. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
226/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” tárgyú 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2010-3.2.1/F kódszámú, „Helyi és 
térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” tárgyú pályázati felhívásra 
pályázatot nyújt be. 
A projekt tervezett bruttó összköltsége 99.225.986,- Ft, a támogatás mértéke 100%. A tervezett 
fejlesztés önerőt nem igényel, mert a projektméret a maximálisan igényelhető támogatás felső 
határát nem éri el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázattal kapcsolatos 
dokumentációk aláírására. 
 
 
Határidő: 2011. március 31. (pályázat benyújtására) 
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: 
 
227/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” tárgyú 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2010-3.2.1/F kódszámú, „Helyi és 
térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” tárgyú pályázati felhívásra 
pályázatot nyújt be, melynek kötelezően csatolandó melléklete az állami tulajdonú 0355/4 hrsz.-
ú és a 0600/5 hrsz.-ú országos közút érintettsége esetén a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ (1024 Budapest, Lövőház u. 39., továbbiakban KKK) által kiadott tulajdonosi 
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hozzájárulás. A képviselő-testület a tulajdonosi hozzájárulás megadásához szükséges bérleti 
szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: 2011. március 31. (bérleti szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda által 
 
 
 
34. napirendi pont 

Előterjesztés a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023, valamint  a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 
számú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészít ő döntésekr ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Uti Csabáné pályázati osztályvezet ő 
Kettő nyertes pályázatról van szó. Az egyik „Egészséges életmódra nevelés és 
szemléletformálás az Óhatvani Általános Iskolában”, a másik az „Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok” címmel nyújtották be a pályázatot. A megvalósuló 
pályázatok tartalmát képezi a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozó eszközök 
beszerzése. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
228/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
1023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani Általános 
Iskolában” című pályázatban szereplő felkészítő tevékenység és egészségfejlesztési terv 
elkészítésével az EMESZ Zrt.-t (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 11/b.) bízza meg 
bruttó 1.300.000.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító képviselő-
testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. április 15. (megbízási szerződés megkötésére) 
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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
229/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
1023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani Általános 
Iskolában” című pályázatban szereplő projekt monitoring feladat ellátásával az EMESZ Zrt.-t 
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(székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 11/b.) bízza meg bruttó 695.000.- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító képviselő-
testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. április 15. (megbízási szerződés megkötésére) 
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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
230/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
1023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani Általános 
Iskolában”című pályázatban szereplő 1 db hűtőszekrény és 1 db CD-s rádió magnó 
szállításával a TESCO-GLOBAL ZRT.-t (székhely: 3000 Hatvan, Bibó István út 1.) bízza meg 
bruttó 77.980.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító képviselő-
testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
231/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
1023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani Általános 
Iskolában”című pályázatban szereplő 15 db pohár szállításával Balla Sándorné egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Grassalkovich út 12.) bízza meg bruttó 3.750.- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító képviselő-
testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
232/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
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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 sporteszközök szállításával a SPRINT 60 Kereskedelmi 
és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Székely u. 11.) bízza meg bruttó 472.690.- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító képviselő-
testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
233/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
1023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani Általános 
Iskolában”című pályázatban szereplő 1db testzsírmérő, 1 db vérnyomásmérő és 1 db 
újraélesztés oktatására szolgáló eszköz szállításával a SPEEDING Mérnöki Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-t  (székhely: 1126 Budapest, Ugocsa u. 5.) bízza meg bruttó 375.500.- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító képviselő-
testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
234/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
1023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani Általános 
Iskolában”című pályázatban szereplő 10 db szakkönyv szállításával a Válócziné és Vas Bt.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Erzsébet tér 11.) bízza meg bruttó 33.660.- Ft összegben. A bizottság 
döntését azzal indokolja, hogy áregyezőség miatt a helyi vállalkozót részesíti előnyben. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító képviselő-
testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
235/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
1023 kódszámú pályázatban szereplő „C” típusú hirdetőtábla készítésével Telekes Tivadar 
egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Mikes u. 66.) bízza meg bruttó 6.250.- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító képviselő-
testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
236/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben”című pályázatban szereplő felkészítő 
tevékenység és egészségfejlesztési terv elkészítésével az EMESZ Zrt.-t (székhely: 1036 
Budapest, Pacsirtamező u. 11/b.) bízza meg bruttó 1.800.000.- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító képviselő-
testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. április 15. (megbízási szerződés aláírására) 
Felelős:  Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A tízedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
237/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben”című pályázatban szereplő projekt monitoring 
feladat ellátásával az EMESZ Zrt.-t (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 11/b.) bízza 
meg bruttó 900.000.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító képviselő-
testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. április 15. (megbízási szerződés aláírására) 
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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
238/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben”című pályázatban szereplő 1 db ASUS K52F-
EX647D típusú notebook szállításával Kovács Mária egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, 
Rákóczi út 35.) bízza meg bruttó 147.900.-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító képviselő-
testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
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  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
239/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben”című pályázatban szereplő 2 db rozsdamentes 
fazék, 8 db fehér jénai tál és 2 db 10 személyes fehér jénai tányérkészlet szállításával Balla 
Sándorné egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Grassalkovich út 12.) bízza meg bruttó 
54.000.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító képviselő-
testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
Felelős:  Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A tizenharmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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240/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben”című pályázatban szereplő 1 db háztartási 
turmixgép szállításával az NR-Ker Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Dózsa Gy. tér 11.) bízza meg 
bruttó 7.990.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító képviselő-
testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
Felelős:  Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A tizennegyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
241/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben”című pályázatban szereplő sporteszközök 
szállításával a TabiGold Kft.-t (székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 154. 3/4.)  bízza 
meg bruttó 721.230.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító képviselő-
testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A tizenötödik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
242/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-
0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben”című pályázatban szereplő „C” típusú 
hirdetőtábla készítésével Telekes Tivadar egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Mikes u. 
66.) bízza meg bruttó 6.250.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a megítélt támogatásban és az ahhoz kapcsolódó önerőt biztosító képviselő-
testületi határozatban foglaltak szerint rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. április 15. (szállítási határidő) 
Felelős:  Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
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35. napirendi pont 

Beszámoló az út-híd feladatterv 2010. évi végrehajt ásáról. Javaslat a 2011. évi feladatterv 
megállapítására 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A 2010. évre vonatkozó önkormányzati költségvetési rendelet értelmében az út-híd feladat 
teljesítésére 30 millió forint került beütemezésre. Év közben a pénzügyi ütemezésben az előre 
meghatározottakhoz képest különböző eltérések jelentkeztek. A 2010. évben kifizetett tételek 
összegzését az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. A 2011. évi út-híd feladatokra 
sajnos 5,5 millió Ft-tal kevesebb áll rendelkezésre, mint az előző évben. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
243/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az út-híd feladatterv 2010. évi végrehajtásáról. Javaslat a 2011. évi feladatterv 
megállapítására szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi út-híd feladatterv 
teljesítéséről szóló, jelen határozat melléklete szerint előterjesztett beszámolót. 
 
Határidő: 2010. március 31. 
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: 
 
244/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az út-híd feladatterv 2010. évi végrehajtásáról. Javaslat a 2011. évi feladatterv 
megállapítására szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal a 2011. évi út-híd feladattervet. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot arra, 
hogy az út-híd feladatterv egyes fejezeteiben elkülönített összegek részletes felhasználásának 
módjáról előzetesen, külön határozatokban döntsön. 
 

 Határidő: azonnal és folyamatos 2011. december 31.-ig 
 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
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36. napirendi pont 

Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közl ekedés díjáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A hatvani VOLÁN Zrt. lehetőséget biztosít, hogy a hatvani kártya tulajdonosa az autóbusz-
pályaudvar elővételi pénztárában kedvezményes – 5 db-os – utalványt vásároljon, összesen 
1.000,- Ft értékben. Így a helyi járaton utazók kedvezményesen, 20,- Ft-os áron vehetik igénybe 
az utazást. 
 
Sándor Tibor Hatvani Volán Zrt. forgalomirányítási igazgatója 
Egyszerre 5db-os utalványt lehet vásárolni. Az utazásnál pedig fel kell mutatni a hatvani kártyát. 
 
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: 
 
245/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek. 

 
 

 
37. napirendi pont 

Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú lakások fe lújítási munkáiról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Hatvan Város Önkormányzata a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
jogelődjével karbantartási közszolgáltatási szerződést kötött. 2011. február 1-jétől az 
önkormányzati bérlakások felújítása a Zrt. feladatkörébe tartozik. A felújítások költségvetéséhez 
a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság jóváhagyása szükséges.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
246/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 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 1.134.674,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, 
Horváth M. u. 1. I/3. sz. alatti lakás felújításával.  
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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: 2011. március 31. 
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: 
 
247/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 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 860.773,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth 
M. u. 1. IV/1. sz. alatti lakás felújításával.  
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: 2011. március 31. 
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: 
 
248/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 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 1.241.608,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, 
Horváth M. u. 1. IV/4. sz. alatti lakás felújításával.  
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: 2011. március 31. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
249/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 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 1.424.156,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, 
Horváth M. u. 5. IV/9. sz. alatti lakás felújításával.  
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: 2011. március 31. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A ötödik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
250/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 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 115.211,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth 
M. u. 8. VII/3. sz. alatti lakás felújításával.  
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: 2011. március 31. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hatodik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
251/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 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 215.388,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor 
K. u. 11. IV/2. sz. alatti lakás felújításával.  
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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: 2011. március 31. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hetedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
252/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 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 1.090.903,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, 
Gódor K. u. 12. fsz. 6. sz. alatti lakás felújításával.  
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: 2011. március 31. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A nyolcadik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
253/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 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 1.166.919,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, 
Gódor K. u. 15. IV/1. sz. alatti lakás felújításával.  
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: 2011. március 31. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A kilencedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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254/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 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 1.126.035,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, 
Pázsit u. 5. III/9. sz. alatti lakás felújításával.  
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: 2011. március 31. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
38. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken tört énő fakivágásokról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Elmondta, hogy fakivágási engedély iránti kérelmek érkeztek be az irodára. A Hajós Alfréd u. 1. 
szám alatt található ingatlanon álló 5 db fa, illetve 3 db tuja kivágását, a Balassi Bálint u. 44. 
szám alatti ingatlanon szintén 5 db fa kivágását és Tarsoly Imre képviselő Úr a Kastélykert úti 
garázssor mögötti területen 3 db fa kivágását kérelmezte. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
255/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva – a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézmény munkatársa Farkasné Farkas Aranka kérelmét elbírálva – úgy dönt, 
hogy az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/20. hrsz.-ú területen, természetben a 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd u. 1 számú ingatlanon álló 5 db fa, valamint 3 db tuja kivágásra kerüljön. 
 
Határidő: 2011. április 8. (a kiértesítésre) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 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: 
 
256/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva – az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola 
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Balassi Bálint úti tagóvoda vezetője Pető Lászlóné kérelmét elbírálva – úgy dönt, hogy az 
önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 2760/2. hrsz.-ú területen, természetben a 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint u. 44. számú ingatlanon álló 5 db fa kivágásra kerüljön. 
 
Határidő: 2011. április 8. (a kiértesítésre) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 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: 
 
257/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva – Tarsoly Imre önkormányzati képviselő 
kérelmét elbírálva – úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati 
tulajdonban lévő hatvani 2684/22. hrsz.-ú közterületen, természetben a hatvani kastélykert úti 
garázssor mögötti területen álló 3 db fa kivágásához. 
 
Határidő: 2011. április 8. (a kiértesítésre) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke Műszaki és 

Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola M észáros Lázár úti tagóvodája részleges 
felújítási munkáiról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A közlekedő helyiségeket határoló felülvilágító rendszer elavult, egy új műanyagfedésű 
tetőszerkezet kialakítása szükséges. 
A tavalyi terv szerint a felújítás 14,5 millió Ft-ban került volna, költség megtakarítás végett a Zrt. 
javasolta az alacsony hajlású műanyagfedésű tetőszerkezet kialakítását, valamint a műanyag 
szerkezetű üvegfalak és nyílászáró-szerkezetek  cseréjét, amelynek költsége 9,5 millió Ft. 
 
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: 
 
258/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 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 9.500.000,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Újhatvani 
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Óvoda és Általános Iskola Mészáros Lázár úti tagóvoda részleges felújításának a tervezési és 
kivitelezési munkáival.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében a 2011. évi felhalmozási kiadások között a „2011. évi új fejlesztési 
feladatok” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
40. napirendi pont 

Beszámoló a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Köz hasznú Zrt. 2010. II. félévi feladat-
végrehajtási tevékenységér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Elmondta, hogy a Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata alapján félévi beszámolói 
kötelezettségének tesz eleget. 
 
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: 
 
259/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit közhasznú Zrt. 2010. II. félévi feladat-
végrehajtási tevékenysége szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) – mely gazdasági 
társaság egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – 2010. II. félévi 
tevékenységéről szóló, jelen határozat mellékletét képező beszámolóját. 
 
Határidő: 2011. április 4. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
41. napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakások ren deltetésszer ű használatával 
kapcsolatos ellen őrzés eredményér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére, 
valamint az elidegenítésből származó bevételek felhasználására vonatkozó szabályokról szóló 
helyi rendelet alapján a bérbeadó jogosult a lakások rendeltetésserű használatát ellenőrizni, 
ami megtörtént. 
A bérlők a lakásbérleti szerződésben részükre előírt lakásbiztosítási szerződéssel csak nagyon 
kevés esetben rendelkeznek. A lakásokban lévő berendezési tárgyak közül előfordult, hogy 
nem működőképes, vagy nem üzembiztos állapotú, de hiánytalanok. Sok lakás felújításra 
szorul, de a lakók nem tudják megoldani, mivel az  anyagi helyzetük nem teszi lehetővé.  
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
260/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú bérlakások rendeltetésszerű használatával 
kapcsolatos ellenőrzés eredményéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.), mint az önkormányzati 
tulajdonú lakások üzemeltetését közszolgáltatási szerződés keretében végző üzemeltetőjének 
beszámolóját – jelen határozat mellékletében szereplő tartalommal –  az önkormányzati 
tulajdonú lakások ellenőrzésének eredményéről. 
 
Határidő: 2011. április 4. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
42. napirendi pont 

Egyebek  

Jegyzői tájékoztató a közérdekből bérbe adásra kerülő lakások esetében az érintett bérlők 
részére nyújtott költségtérítésről a 116/2011. (II. 22.) sz. pénzügyi, gazdasági és 
városfejlesztési bizottság határozata alapján  

 (Szóbeli tájékoztatás) 
 
Dr. Szikszai Márta jegyz ő 

Elmondta, hogy tájékoztatást szeretne adni az egyes önkormányzati tulajdonú közérdekű 
lakások bérbeadás előtti felújítási munkáiról a 116/2011. (II. 22.) sz. pénzügyi, gazdasági és 
városfejlesztési bizottság határozata alapján. Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a jegyző az 
érintettek felett nem rendelkezik munkáltatói jogkörrel és az érintett bérlők nem részesülnek 
költségtérítésben. 

 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel a fentiekhez 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: 
 
261/2011. (III. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyes önkormányzati tulajdonú közérdekű 
lakások bérbeadás előtti felújítási munkáiról szóló 116/2011. (II. 22.) sz. pénzügyi, gazdasági és 
városfejlesztési bizottság határozata alapján nyújtott jegyzői tájékoztatójából megismerte, hogy 
a jegyző az érintettek felett nem rendelkezik munkáltatói jogkörrel és az érintett bérlők nem 
részesülnek költségtérítésben. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elfogadja a Jegyző Asszony szóbeli 
tájékoztatását az önkormányzati tulajdonú közérdekű lakások felülvizsgálatának eredményéről. 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy 2011. március 31-én rendkívüli bizottsági ülésre kerül sor 
9.30.  órai kezdettel, amelyre  számít részvételükre. 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
nyílt ülését 12.10 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 

  PAPP ISTVÁN 
  pénzügyi, gazdasági és 
  városfejlesztési bizottsági elnök 
   IVÁNYOSNÉ BERÉNYI ANITA 
      jegyzőkönyvvezető 


