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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.november 22-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal 
kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István bizottsági elnök  
Lestyán Balázs bizottsági tag  
Bagi Miklós  bizottsági tag 
Mikó János  bizottsági tag 
Marján János  bizottsági tag 
Kondek Zsolt   képviselő, állandó meghívott 

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta    jegyző 
Komendáné Nagy Márta   aljegyző 
Dr. Egyed László    jegyzői irodavezető 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella   műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Kovács János    intézmény-felügyeleti irodavezető 
dr. Veres András   ügyvéd  
dr. Borbás Zsuzsanna  pályázati osztályvezető 
Hegymeginé Medveczki Éva  adóügyi osztályvezető 
Gulyás Csaba    könyvvizsgáló 
Fritsch Márta     városi főépítész 
Molnár Zoltán 
Decsi Ferenc    Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.  
     ügyvezető igazgató  
Dr. Zámbó László   Albert Schweitzer Kórház–Rendelőintézet Nonprofit  
     Közhasznú Zrt. részéről 
Szabolcsi Emese   Albert Schweitzer Kórház–Rendelőintézet Nonprofit  
     Közhasznú Zrt. részéről 
Jagodics Milán   Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Zrt. ügyvezető 
    
 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

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

Felvetetni kért 2 új napirendi pontot  – polgármester el őterjesztésében : 
50. napirendi pontként: 
Előterjesztés „Villamos energia beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésr ől 
51. napirendi pontként: 
Előterjesztés a Sárkányköz telekmegosztásáról 



- 549 – 

  

 
Kérte a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontok felvételére tett módosító javaslatát fogadják 
el.  
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
821/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a bizottsági elnök ügyrendi javaslatát 
elfogadta, hogy 50. és 51. napirendi pontként az alábbi előterjesztéseket tárgyalja meg: 

 
50 .Előterjesztés „Villamos energia beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésről 
 
51. Előterjesztés a Sárkányköz telekmegosztásáról 
 
 

Papp István bizottsági elnök 
Kérte a napirendi pontok elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
822/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2011. november 22-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 

 
 

1. Előterjesztés a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondása és új 
ügyvezető jelölése tárgyában 

 
2. Előterjesztés Hatvan Város önkormányzata és a Média-Hatvan Kft. közötti adventi 

vásár lebonyolításához szükséges bérleti szerződés tárgyában 
 
3. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 

2011. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének módosításáról 
  
4. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. részére tőketartalék 

biztosításáról és a jegyzett tőke emeléséről 
 
5. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. tulajdonában 

álló ingóságok adásvétel jogcímén történő tulajdonszerzése, valamint bérbeadása 
tárgyában 

  
6. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére lekötött 

tartalék biztosításáról 
 

7. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről 
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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8. Előterjesztés a szennyvízközmű – beruházás III. ütemének opcionális tételeinek 
finanszírozása kapcsán az önkormányzati forrás átengedéséről 

  
9. Előterjesztés csatornatisztító gép átadásával kapcsolatos képviselő-testületi 

döntésre 
  
10. Előterjesztés a helyi gazdaságélénkítési programról szóló új önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 
   

11. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjólléti ellátó 
rendszer működésének átvezetéséről 

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

módosításáról 
  

13. Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz-ú ingatlan, MÁV tanműhely bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról 

   
14. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 526/2007. (XI. 30.) 

Önkormányzati rendelet módosításáról 
   

15. Előterjesztés a települési esélyegyenlőségi program készítéséről 
  

16. Előterjesztés Városi Mikulásünnepség szervezéséről 
   

17. Előterjesztés Hatvan Város térinformatikai rendszerfejlesztéséről 
   

18. Előterjesztés 2713/6 hrsz.-ú telek övezeti besorolásának módosításáról 
   

19. Előterjesztés a 2685/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban álló telek közterületté 
nyilvánításáról 

   
20. Előterjesztés Hatvan város településrendezési tervének módosításához szükséges 

tervdokumentáció megrendeléséről 
   

21. Előterjesztés Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

   
22. Beszámoló az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi 

teljesítéséről 
   

23. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési 
koncepciójáról 

   
24. Előterjesztés a 2011. évi Adventi rendezvénysorozat szervezéséhez szükséges 

pénzügyi fedezet meghatározásáról 
   

25. Előterjesztés Hatvan város intézményeiben az óvodáskorú gyermekek Mikulásnapi 
megajándékozásáról 

 
26. Előterjesztés a 2011. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról  
  
27. Beszámoló a 2011. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról 
  
28. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú viziközmű vagyon üzemeltetéséhez 

kapcsolódó, a 2011. évre vonatkozó felújítási, rekonstrukciós és fejlesztési célokat 
meghatározó beruházási terv módosításáról és végrehajtásáról 
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29. Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpályával kapcsolatos 
döntésekről 

 
30. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/65 hrsz.-ú ingatlan 410 m2 

nagyságú területrészének elidegenítéséről 
  
31. Előterjesztés megbízási szerződés felmondásáról 
  
32. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 

kórházi épülete fűtési rendszerének javításáról 
  
33. Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. sz. alatti társasház felújítási 

munkálataihoz kapcsolódó túl- és pótmunkákhoz kapcsolódó tulajdonosi döntésről 
  
34. Előterjesztés az ideiglenes árusítás céljára szolgáló faházak elhelyezésével 

kapcsolatos döntésekről 
 
35. Előterjesztés a város közterületein elhelyezésre kerülő karácsonyi díszkivilágítással 

kapcsolatos döntésekről 
  
36. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 593/2011. (X. 13.) 

számú és 594/2011. (X. 13.) számú határozatainak hatályon kívül helyezéséről  
 

37. Előterjesztés a „Népkert Sporttelep öltözőépületének felújítása és a felújításhoz 
kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” tárgyában indított közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó kiegészítő döntésről 

  
38. Előterjesztés a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése 

tárgyú pályázathoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésről 
 
39. Előterjesztés a képviselő-testület 496/2011. (VIII. 25.) számú, valamint a 498/2011. 

(VIII. 25.) számú határozatának módosításáról 
  
40. Előterjesztés a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat 

előkészítésével kapcsolatos kérdésekről 
         
41. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” tárgyú 

pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
  
42. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítási munkáiról  
 
43. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen, valamint közterületeken történő 

fakivágásokról 
  
44. Előterjesztés a volt dögkút ellenőrzésére szolgáló monitoring kútból történő 2011. évi 

mintavételezésről és vizsgálatról 
 
45. Előterjesztés megsüllyedt térkő burkolat helyreállításáról 
  
46. Előterjesztés a csapadékvíz-elvezető rendszer egyes részeinek javítási munkáiról 
  
47. Előterjesztés a zárt csapadékvíz-elvezető rendszer víznyelő aknáinak kézi 

tisztításáról 
 
48. Előterjesztés a közterületekre kihelyezésre kerülő hirdetőfelületek előkészítő 

munkáiról 
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49. Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő rágcsálóirtási munka 
további megrendeléséről 

 
50. Előterjesztés „Villamos energia beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési   

eljárásban meghozandó döntésről 
 
51. Előterjesztés a Sárkányköz telekmegosztásáról 
   

 
1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Non profit Kiemelked ően 
Közhasznú Korlátolt Felel ősségű Társaság ügyvezet őjének lemondása és új 
ügyvezet ő jelölése tárgyában 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A TISZK Nonprofit Kft-ben Hatván Város Önkormányzata többségi tulajdonnal rendelkező 
tulajdonostárs. Ahhoz, hogy polgármester úr a TISZK taggyűlésén érdemben tudjon szavazni 
az ügyvezető lemondásáról, illetve új ügyvezető választásáról, szükséges a bizottságnak 
tárgyalnia illetve a képviselő-testületnek határoznia, hogy a taggyűlésen polgármester úr 
jóváhagyja –e a lemondó nyilatkozatot. Két lépcsőben történik a TISZK-en belül a határozat 
meghozatala. Első, amikor felhatalmazásra kerül minden érintett tag képviselője a határozat 
meghozatalára, illetve december elején a második lépcső, amikor a taggyűlésen a határozat 
megszületik. 
Amikor Szalánczi Zoltánt megválasztotta a taggyűlés a TISZK ügyvezetőjének, akkor egy igen 
részletes üzleti tervet készített. Időközben azonban jelentős jogszabályi változások következtek 
be és még fognak is januárban, és az az üzleti terv, amelyet ő készített, a megváltozott 
jogszabályi körülmények között már nem tartható. 
Az új ügyvezető szakmai önéletrajza is olvasható az előterjesztésben, megfelelő szakmai 
végzettséggel rendelkezik. 
 
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: 
 
823/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonproft Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt  Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondásáról és új ügyvezető jelöléséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
arra, hogy Hatvan Város Önkormányzata – mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja – képviseletében a Hatvan-TISZK Kft. taggyűlésén 
Szalánczi Zoltán – 3000 Hatvan, Tüzér u. 6. száma alatti lakos – ügyvezető 2011. november 
14. napján kelt ügyvezetői tisztségről történő lemondását fogadja el. 
 
Határid ő: 2011. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
824/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonproft Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt  Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondásáról és új ügyvezető jelöléséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy Hatvan Város Önkormányzata – mint a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-028738, székhely: 
3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja – képviseletében a Hatvan -TISZK Kft. vezető tisztségviselő 
megválasztásának tárgyában összehívandó taggyűlésén a társaság ügyvezetőjének Kollár 
Edina, 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 98. szám alatti lakost jelölje, és hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a jelölt megválasztása tárgyában támogatólag szavazzon. 
 
Határid ő: 2011. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Média-Ha tvan Kft. közötti adventi 
vásár lebonyolításához szükséges bérleti szerz ődés tárgyában 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Hatvan Város Önkormányzata az adventi rendezvénysorozatot Hatvan város főterén kívánja 
megszervezni, ehhez szükséges kulturált elárusító helyek biztosítása. Az önkormányzat 
tulajdonában van 15 db faház, ezek 2x 3 m elárusító helyeket jelentenek. Ezen faházaknak a 
bérletéről szól az előterjesztés. Hatvan Város Önkormányzata, mint tulajdonos, bérbe adja a 
faházakat a Média-Hatvan Kft.-nek, további albérletbe adás céljából. A cél, hogy a Média-
Hatvan Kft. felügyelje a szerződésben rögzített időtartam alatt, hogy megfelelő bérlők vegyék 
igénybe, kulturált módon használva a faházakat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
825/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Média-Hatvan Kft. közötti adventi vásár 
lebonyolításához szükséges bérleti szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
(székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) határozott időtartamra bérleti szerződést köt az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 15 db faházra (elárusítóhely) és hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a bérlő Média-Hatvan Kft. az önkormányzat által meghatározott díj fizetése 
mellett a bérlet tárgyát képező elárusítóhelyeket albérletbe adja. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező bérleti 
szerződés aláírására. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős:  Hatvani város polgármestere 

 
3. napirendi pont 

Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendel őintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
2011. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének módo sításról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
A Képviselő-testület 2011. március 31-én fogadta el a Kórház 2011. évre vonatkozó üzleti 
tervét. Amennyiben az üzleti terv adataiban vagy céljaiban bárminemű változás következik be, 
úgy a Képviselő-testületnek, mint tulajdonosi jogokat gyakorló testületnek azt jóvá kell hagynia. 
A kórház ügyvezetői kérelemmel fordultak a Testülethez, hogy a 2011. évre vonatkozó üzleti 
terven módosításokat lehessen végrehajtani. Az előterjesztés mellékletét képezi az az okirat, 
ami a módosításokat tartalmazza. Az előterjesztés kiemel két fontos dolgot, mégpedig, hogy a 
kórház 8. emeletén kialakításra kerül egy új adminisztrációs központ, melynek okai szakmai 
szempontok és amelynek költsége nettó 17 millió forint. 
Az előterjesztés arról szól, hogy az adminisztrációs központ kialakításának költségéből 
maximum nettó 17 millió forint a kórház által az önkormányzat részére 2012. évben fizetendő 
bérleti díjban kompenzálásra kerüljön. 
 
Megérkezett Marján János bizottsági tag, ezzel 5 f őre bővült a szavazati joggal 
rendelkez ő tagok létszáma. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 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: 
 
 
826/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. 
gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének módosításáról 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 B. u. 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve 
úgy dönt, hogy a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2011 november 15. napján kelt, a 
2011. évi üzleti terv módosítását a jelen határozat mellékletétében foglalt szöveggel jóváhagyja. 
 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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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: 
 
827/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. 
gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének módosításáról 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 B. u. 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kórház központi épületének 8. emeletén kialakításra kerülő 
adminisztrációs központ költségéből maximum nettó 17.000.000,- Ft a kórház által az 
önkormányzat részére 2012. évben fizetendő bérleti díjban kompenzálásra kerüljön.  
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
 
4. napirendi pont 
 Előterjesztés a MÉDIA–HATVAN Nonprofit Közhasznú Kft. részére t őketartalék 

biztosításáról és a jegyzett t őke emelésér ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
2010-ben a társaság alapításakor 3 millió forintban lett megállapítva  a Kft. jegyzett tőkéje, ezt 
az összeget az alapító biztosította. A Média-Hatvan Kft. is elkészítette a 2011. évre vonatkozó 
üzleti tervét, de ahhoz, hogy az üzlet terv maradéktalanul megvalósítható legyen, további 
pótlólagos forrásra van szükség tekintettel arra, hogy rendkívül sok feladatot lát el. 
Szakmai véleményezés volt, hogy milyen módon lehetne a Kft. likviditását stabillá tenni. A 
megoldás lehet, hogy a cégnek a jegyzett tőkéje emelésére kerüljön sor. 
Arról szól az előterjesztés tehát, hogy Hatvan Város Önkormányzata a társaság részére 
jegyzett tőkét emel. A jegyzett tőkeemelés Alapító okirat módosítással jár, melyet 30 napon 
belül a cégbíróság felé be kell jelenteni. 
A tőkeemelésre 1 millió forint pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor, melyet Hatvan 
Város Önkormányzata, mint egyszemélyi alapító, 2011. november 30-ig a társaság 
bankszámlájára utal. 
Valamint az Önkormányzat 2011. december 15-ig 6 millió forint pénzösszeget biztosít a Média-
Hatvan Kft. részére tőketartalék jogcímén, melyet az a tulajdonos által meghatározott 
feladatokra fordít. Így a Média stabilan tud majd működni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 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:  
 
828/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. részére tőketartalék biztosítása és jegyzett 
tőke emeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (cg.száma: 10-09-031348 székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítói jogokat gyakorló 
testülete és legfőbb szerve a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 3.000.000,- Ft-os 
törzstőkéjét 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával 
megemeli akként, hogy a pénzbeli hozzájárulást 2011. november 30. napjáig a társaság MKB 
Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10522957-49020017 számú számlaszámára tőkeemelés 
jogcímén átutalja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a társaság alapító 
okiratának a fentiek szerinti módosító okiratát, valamint a vonatkozó cégbírósági változás 
bejegyzési eljárásban a cégbíróság részére benyújtandó okiratokat aláírja.  
 
Erre tekintettel a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. meglévő 3.000.000,- Ft összegű 
törzsbetétje 4.000.000,- Ft összegre emelkedik, és a társaság törzstőkéje 4.000.000,- Ft, azaz 
Négymillió forint összeg lesz.  
 
A szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat költségvetésében a helyi adó többletbevétel 
terhére rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
829/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. részére tőketartalék biztosítása és jegyzett 
tőke emeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (cg.száma: 10-09-031348 székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítói jogokat gyakorló 
testülete és legfőbb szerve a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft részére a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés b) pontja alapján 6.000.000,- Ft összeget biztosít 
tőketartalék jogcímén, mely összeget a Média-Hatvan Kft. a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. részére eszköz bérlet kiegyenlítésére, valamint a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-től kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, 
továbbá lejárt szállítói tartozások kiegyenlítésére köteles fordítani. 
 
A szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat költségvetésében a helyi adó többletbevétel 
terhére rendelkezésre áll. 
 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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5. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan Városgazdálkodási Nonprofit Köz hasznú Zrt. tulajdonában álló 
ingóságok adásvétel jogcímén történ ő tulajdonszerzése, valamint bérbeadása 
tárgyában 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
2010-ben amikor megalakultak az új városi cégek, akkor az az elv érvényesült, hogy a 
tulajdonjognak az Önkormányzatnál kell megmaradnia. A korábbi években rendkívül kusza 
módon volt a város vagyona elhelyezve cégekben, illetve az Önkormányzatnál. Ennek az 
előterjesztésnek is az az elvi célja és lényege, hogy a Zrt. tulajdonában lévő, de a Média által 
használt eszközök tulajdonjoga kerüljön vissza Hatvan Város Önkormányzatához. Miután 
megvásárolta a Zrt.-től ugyanúgy bérbe adja, mint a többi, cégek által használt eszközt a Média 
Hatvan Kft-nek bérleti díj fejében. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tehát az ingatlan már az önkormányzatnál van, csak az eszközök kerülnek vissza. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát bocsátotta szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
830/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. tulajdonában álló 
ingóságok adásvétel jogcímén történő tulajdonszerzése, valamint bérbeadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat 1. számú mellékletét 
képező ingó tárgyi listán szereplő ingóságok tulajdonjogát adásvétel jogcímén 12.220.486,- Ft + 
ÁFA vételáron megvásárolja a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-től 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.), és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
jelen határozat 2. számú mellékletét képező adásvételi szerződés aláírására. A pénzügyi forrás 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésében fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
 
Határid ő: 2011. november 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 
Papp István bizottsági elnök 
 Az előterjesztés második határozati javaslatát bocsátotta szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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831/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. tulajdonában álló ingóságok 
adásvétel jogcímén történő tulajdonszerzése, valamint bérbeadásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat 1. számú mellékletét 
képező ingó tárgyi listán szereplő ingóságokat bérlet jogcímén a mindenkori könyv szerinti 
értékcsökkenés összegével megegyező összegben negyedéves elszámolás keretében a 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) használatába 
adja 2011. november 24. napjától 2014. szeptember 30. napjáig számított határozott 
időtartamra, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat 2. számú 
mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2011. november 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 
6. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. részére lekötött 
tartalék biztosításáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Veres András ügyvéd 
A Zrt. szeptember 30-i beszámolójából kiderül, hogy a tavaly alakult cég nem a nulláról indult az 
elmúlt év októberében, hanem jelentős kötelezettség állománnyal. Főként a Hospinvest-es 
illetőleg az előző városvezetés időszaka alatt felhalmozódott kötelezettségekkel. Ezeknek a 
rendezése folyamatosan történik, de máról holnapra ez nem megoldható, tekintettel arra, hogy 
100 milliós nagyságrendről beszélünk. Az ügyvezetésnek napi feladata volt és feladata még 
most is, hogy a kötelezettségeket olyan szinten tudja rendezni, hogy a cég stabilitását fenn 
tudja tartani.  
Könyvvizsgálóval is egyeztetésre került, hogy mely jogcímen adhat Hatvan Város 
Önkormányzata pénzeszközt a Zrt.-nek annak érdekében, hogy a likviditása meg tudjon 
maradni. A legmegfelelőbbnek a lekötött tartalék jogcímen történő pénzeszköz átadást tartja 
tulajdonos. Ezt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény teszi lehetővé. Lekötött tartalék címén 
ideiglenes pénzeszköz átadható. 
A későbbiekben, ha Zrt. működése már esetleg olyan stabillá válik, abban az esetben ez a 
lekötött tartalék visszavehető. 
Tehát lekötött tartalék címén 6 millió forint és 21 millió forint, vagyis összesen 27 millió forint 
kerül átadásra. Meghatározta a tulajdonos, hogy ezt az összeget a Zrt .mire köteles fordítani. A 
helyi iparűzési adó kiegyenlítésére, illetve uszoda bérleti díj kifizetésére. 
 
Marján János bizottsági tag 
Kvázi tagi kölcsön? 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Nem tagi kölcsön, lekötött tartalék átadás. Kvázi pótbefizetésnek mondhatjuk, amit vissza is 
vehet a tulajdonos. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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832/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére lekötött tartalék 
biztosításáról 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.) alapítói jogokat gyakorló testülete és legfőbb szerve a Zrt. részére a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 38. § (1)-(4) bekezdései alapján 27.000.000,- Ft összeget biztosít lekötött tartalék 
jogcímén azzal a kötelezettséggel, hogy a Zrt. ezen összeget fennálló  kötelezettségei 
teljesítésére (21.000.000,- Ft-ot helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség teljesítésére, 
6.000.000,- Ft-ot uszoda bérleti díj fizetésére) köteles felhasználni. A lekötött tartalék 
nyújtásához a fedezet az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a helyi adó  többletbevétel 
terhére rendelkezésre áll. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapítói jogokat gyakorló testület 
tájékoztatja a Zrt.-t, hogy a lekötött tartalék összegét az erre vonatkozó alapítói határozat 
esetén köteles az alapító részére visszafizetni. 
 
Határid ő: 2011. november 30.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 
7. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakáso k és helyiségek bérletér ől 
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módo sításáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A önkormányzat 2011. júliusában módosította a lakásrendeletét akként, hogy bevezette a 
céges lakás fogalmát. A lényege az, hogy az önkormányzattal kötött szerződés alapján egy 
gazdasági társaság felújítja ezeket a lakásokat, majd a saját munkavállalói részére albérletbe 
adhatja,  a felújítás költségeit majd lelakja. A jelenlegi szabályozás szerint 5 év alatt lakhatja le, 
legalább 980,- Ft/m2-es áron.  
A Mészáros Lázár út 10. szám alatt található egy lakástömb, ami 8 db lakást tartalmaz. Ezek a 
lakások rendkívül rossz műszaki állapotban vannak, gyakorlatilag csak a főfalak állnak, az 
épületgépészet hiányzik. A Robert Bosch Elektronika Kft. és a Zrt. közösen kikalkulálta ennek a 
lakástömbnek a felújítási költségét, ami 43.396.000 Ft + ÁFA, amely ez évben még 25 %, jövő 
évtől már 27 %. 
Ha ezt a felújítási összeget ráköltené a társaság a házra és a jelenlegi szabályok szerint 
határoznánk meg az egy lakásra jutó bérleti díjat, akkor egy irreálisan magas bérleti díj jönne ki, 
amely értékaránytalan és akár a szerződések érvénytelenségét is eredményezheti. Az eddigi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 50-60 m2-es lakás felújítási költsége 1.200.000.- Ft. Ez a 
piacon elérhető olcsó, de jó minőségű anyagok beépítését jelenti. Hogyha egy minőségileg 
magasabb színvonalú beruházást tervezünk, akkor 1.600.000.-Ft reális felújítási árat 
kalkulálhatunk, és így a felújítás 28.000.- Ft/m2 –re jön ki. 
A lakásrendelet módosítása főszabályként meghagyja, hogy legalább 5 év alatt 980.- Ft/m2 
áron jogosult a felújítási költséget a cég lelakni, azonban ilyen egyedi esetekre – és 
számíthatunk még ilyenekre – felkészülve célszerű a lakásrendeletet akként módosítani, hogy 
egyedi együttműködési megállapodás keretében ettől a főszabálytól eltérhessünk. Ne 5 év 
legyen a lelakási idő, hanem reális piaci árat megállapítva 8, vagy adott esetben 10 év, ahogy 
azt a költségek kívánják. Ezt tartalmazza a rendeletmódosítás. A határozati javaslat pedig 
felhatalmazza polgármester urat, hogy együttműködési megállapodást kössön a Bosch-al. 
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Papp István bizottsági elnök 
Tehát a tetőt is ki kell cserélni. Állnak a falak. 
 
Decsi Ferenc ügyvezet ő igazgató  
Igen, de nagyon rossz állapotban vannak ezek a lakások belülről is, a vakolat csupa korom, 
burkolat nincs és a gépészet mintha nem is lenne. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
833/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani Mészáros Lázár úr 
10. szám alatti fsz.1, a Mészáros Lázár út 10. fsz.2., a Mészáros Lázár út 10. I./3., a Mészáros 
Lázár út 10. I/4., a Mészáros Lázár út 10. I/5., a Mészáros Lázár út 10. II/6., Mészáros Lázár út 
10. II/7., a Mészáros Lázár út 10. II/8. szám alatti lakásokat az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendelet 10/E. és 10/F.§-ai alapján 10 évi határozott időre bérbe adja a Robert Bosch 
Elektronika Kft.-nek.  
Az önkormányzat tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő az ingatlant – ide értve 
annak udvarát is – nettó  43.396.000.- Ft. +ÁFA. összegért fel kívánja újítani. (Az ÁFA mértéke 
a mindenkor hatályos törvényi rendelkezések szerint számítandó.) Az önkormányzat 
kifejezetten akként rendelkezik, hogy a bérlő beruházása tulajdonjogot nem keletkeztethet.  
Az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő a lakásokat a munkavállalói 
részére albérletbe adhatja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozatban foglaltak 
alapján az együttműködési megállapodást kösse meg a bérlővel, és az együttműködési 
megállapodás tartalmáról utólag a képviselő-testületet tájékoztassa.  
Az együttműködési megállapodás leghamarabb az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
…/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján írható alá.  
 
Határid ő: 2011. december 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
   
Papp István bizottsági elnök 
Javasolta a rendeletmódosítás elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
834/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-
tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő testületnek. 
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8. napirendi pont 

Előterjesztés a szennyvízközm ű-beruházás III. ütemének opcionális tételeinek 
finanszírozása kapcsán az önkormányzati forrás áten gedésér ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A szennyvízközmű-beruházás III. üteme a végéhez közeledni látszik, ez azt jelenti, hogy az 
élőre kötések elkezdődtek. Az élőre kötések pályázati forrásból nem finanszírozottak, ezért az 
önkormányzatoknak ezen munkálatok elvégzéséhez a díjat biztosítani kell. Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi költségvetésében 40 millió 858 ezer forintot 
beépített, és további 12 millió 142 ezer forint beépítése pedig a 2012. évi költségvetésbe válik 
szükségessé. Még nem biztos, de valószínűsíthető, hogy kevesebbe fognak kerülni az élőre 
kötések, a számítások még folynak. Valószínűleg nem kell majd ennyit beletenni a 2012. évi 
költségvetésbe, de ez még nincs ledokumentálva, ezért kérném, hogy ezt a határozatot a 
bizottság így fogadja el. 
 
Papp István  bizottsági elnök 
Akkor lesz majd egy módosításunk, amikor konkrét lesz az összeg? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Igen, valamikor jövőre. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 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: 
 
 
835/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a szennyvízközmű-beruházás III. ütemének opcionális tételeinek finanszírozása 
kapcsán az önkormányzati forrás átengedéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával megerősíti és 
kinyilvánítja, hogy a  KEOP-1.2.0-2F kódszámú pályázati kiírásra a Hatvan és Térsége 
Szennyvíz-beruházási Társulás „Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése, 
fejlesztése, teljes kiépítése” című pályázat kapcsán  a lakossági élőre kötésekhez kapcsolódó 
önerő Hatvan városra eső részéből a Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat által 
biztosítandó összeg fölötti további részt 53.000.000,- Ft keretösszegig biztosítja.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben a 3. sz. mellékletben „átengedett pénzeszközök” költséghelyen 40.858.000.-Ft 
összegig. rendelkezésre áll. A 12.142.000.-Ft. összegű különbözet az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésébe beépítésre kerül.  
 
Határid ő: A MÁK értesítésére: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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836/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a szennyvízközmű-beruházás III. ütemének opcionális tételeinek finanszírozása 
kapcsán az önkormányzati forrás átengedéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-1.2.0-2F kódszámú 
pályázati kiírásra a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás által „Hatvan és térsége 
szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése” címmel benyújtott pályázat 
kapcsán a lakossági élőre kötésekhez kapcsolódó önerő összegét a mellékelt Pénzeszköz 
átadási Megállapodás rendelkezései alapján átadja a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 
Társulás részére.  
A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a 
megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: 2011. november 30. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester, a Gazdálkodási Iroda útján  
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés csatornatisztító gép átadásával kapcsola tos képvisel ő-testületi döntésre 
(Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Volt csatornatisztító gépünk, melyet az előző vezetés megvásárolt minden felhatalmazás nélkül, 
ez visszakerült a jogos tulajdonosához. Volt ennek egy banktól felvett 10 millió forintos hitele, 
ezt mi most megvásároltuk, visszakaptuk a Társulástól azzal, hogy az önerőt képező hitel 2011. 
november 30. napján fennálló tőketartozását és annak kamatait, költségeit az önkormányzat 
átvállalná, és átadjuk a Vízműnek használatra. Használatba lesz végre helyezve ez a gép. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
837/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

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

 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testület a MUT -328/5,0/5,0 típusú, kombinált 

csatornatisztító gép tulajdonjogát átveszi a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 
Társulástól (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) azzal, hogy a csatornatisztító gép 
megvásárlásához az önerőt képező hitel 2011. november 30. napján fennálló 
tőketartozását és annak kamatait, költségeit  mindösszesen 10.062.217,- Ft összegben az 
önkormányzat átvállalja. A hitel átvállalásáról szóló megállapodás tervezetét a képviselő-
testület elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a Hatvan város polgármesterét arra, hogy folytasson 
egyeztető tárgyalásokat a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel (székhelye: 3300 Eger, Hadnagy 
u. 2.) a MUT -328/5,0/5,0 típusú, kombinált csatornatisztító gép üzemeltetésbe adásáról. 
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Határid ő: azonnal 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés a helyi gazdaságélénkítési programról sz óló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A Heves Megyei Vállalkozás- és területfejlesztési Alapítvány megkereste önkormányzatunkat. 
Ebben az Alapítványban Eger megyei jogú város mellett városunk alapító tag, illetve Lestyán 
Balázs képviselőnk az alapítvány kuratóriumának tagja. Az alapítvány csatlakozott az Országos 
Mikrohitel Programhoz. Ez azt jelenti, hogy a kis-és középvállalkozások részére kizárólag 
fejlesztési céllal, az előterjesztésben részletezett feltételek fennállása esetén maximum 7 millió 
forintot, 96 hónap futamidőre, illetve forgóeszköz finanszírozás esetén maximum 36 hónapra ad 
hitelt, melynek kamata fix, 4,9 %-os. 
Az alapítvány azért kereste meg önkormányzatunkat, hogy ezt az egyébként is kedvező 
kamatozású hitelt még kamattámogatással segítse, előmozdítva ezzel a helyi kis- és 
középvállalkozások sikerét. 
A rendelettervezetben az Országos Mikrohitel Program szerződés megléte mellé még plusz 
feltételként írjuk elő, hogy az önkormányzat felé nem lehet semmilyem lejárt köztartozása, 
kizárólag hatvani székhelyű vállalkozás veheti igénybe, és 3 egymást követő hónap kamatait 
úgy megfizette, hogy 15 napon túli késedelme nem volt, mert ellenkező esetben a 
kamattámogatástól elesik a támogatott. Ezek az önkormányzat által szabott feltételek. 
Előzetes vizsgálatok alapján. Kb. 15-20 vállalkozásra számíthatunk egy gazdasági évben. Ha a 
hitel maximális mértékét nézzük, akkor ez 140 ezer forint önkormányzati kamattámogatást 
jelent vállalkozásonként. A rendeletbe beletesszük azt is, hogy a költségvetési előirányzat 
kimerüléséig kérhető, ezen felül a képviselő-testület nem köteles adni ezt a kamattámogatást. A 
kamattámogatásról maga a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt, és a 
Bizottság csak az e rendeletben foglaltakat vizsgálhatja. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ez egy nagyon jó dolog, persze ugyanúgy banki feltételekkel lehet felvenni. Ez nagy segítség 
egy piacon megálló cégnek. 
 
Marján János bizottsági tag 
Jó annak, aki beruházni tud és van munkája. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
838/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében a helyi 
gazdaságélénkítési programról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést 
és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő testületnek. 
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11. napirendi pont 
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociáli s és gyermekjólléti 
ellátórendszer m űködésének átszervezésér ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
Az önkormányzat gazdasági helyzete indokolta, hogy áttekintésre kerüljön a szociális és 
gyermekjóléti ellátó rendszer. Ennek keretében a szociális törvényből és a gyermekvédelmi 
törvényből adódóan a kötelező feladatok bemutatásra kerültek, melyek azok a kötelező és nem 
kötelező feladatok, amelyeket az önkormányzat ellát. A szociális intézmény vezetője egy 
koncepciót készített, melyből részletesen megismerhetőek az intézmény működésére fordított 
kiadások, személyi és anyagi feltételek, illetve az önkormányzat által nyújtott kiegészítés 
összege is. Az adósságkezelési szolgáltatást továbbiakban is célszerű az önkormányzatnak 
működtetni, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Lőrincivel közösen látjuk el. Ennek szintén 
célszerű így tovább működnie, illetve az anyatejgyűjtő állomás működtetése sem jelent 
különösebb anyagi ráfordítást az önkormányzatnak. Ezeket továbbra is változatlan formában 
biztosítanánk. 
A támogató szolgáltatás és a közösségi pszichiátriai feladatellátás nem kötelező az 
önkormányzatnak, erre pályázatot nyújtottunk be, a pályázat eredményét még nem ismerjük, 
december végén válik ismertté. Amennyiben nem nyerünk a pályázaton, akkor újra a képviselő-
testület elé kerül, hogy milyen formában tudjuk megoldani ezt az ellátást. 
A módszertani és gyermekjóléti szolgáltatás nem kötelező feladata az önkormányzatnak, a mi 
kérésünkre jelölt ki minket annak idején a Közigazgatási Hivatal. Már nem tölti be a 
rendeltetését, javasoljuk annak megszüntetését és kezdeményezni a kijelölés visszavonását. 
A fogyatékosok nappali ellátása a következő, amit más formában kell működtetnünk, mint 
ahogyan most, mert ebben a formában ez sem tölti be a rendeltetését. Az épület felújításra 
szorul, az ellátottaknak nem nyújtjuk már azt az ellátást, amit kellene. Ennek átalakításán 
gondolkodunk. Három szervezettel tárgyalunk, az egyházzal, a Máltai Szeretetszolgálattal 
illetve egy külső nonprofit szervezettel, akik Jászberényben működtetnek ilyen jellegű 
intézményt. A következő ülésre hoznánk koncepciót, hogy milyen formában javasoljuk ennek 
további működtetését. 
Amennyiben úgy döntünk, hogy az intézmény átszervezésre kerül, akkor két intézmény jönne 
létre. Az egyik a bölcsődei, védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátására és az 
anyatejgyűjtő állomás működtetésére, a másik intézmény három intézményegységgel az 
szociális feladatokat foglalná magában: gyermekjólét, családsegítő és adósságkezelési 
feladatokat; a házi segítségnyújtás az idősek nappali ellátását, étkeztetést, és maradna még az 
a két ellátás amire pályáztunk.   
Mivel a feladatellátás intézményfenntartói társulást is érint, 6 önkormányzat érintett, ezért az ő 
jóváhagyásuk is szükséges az átszervezéshez. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
839/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjólléti ellátó rendszer 
működésének átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a szociális és 
gyermekjóléti ellátórendszer hatékonyabb és költségtakarékosabb működtetése érdekében az 
intézményi struktúrát átalakítja az alábbiak szerint: 
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1. Az önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
rögzített kötelező feladatain túlmenően önként vállalt feladatként a jövőben továbbra is 
el kívánja látni az adósságkezelési szolgáltatást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 
és az anyatejgyűjtő állomás működtetését. 

2. A támogató szolgáltatás és a közösségi pszichiátriai ellátás további működtetéséről a 
490/2011. (VIII. 25.) számú határozat alapján benyújtott pályázat eredményéről szóló 
döntés ismeretében rendelkezik a döntés megérkezését követő soron következő ülésén. 

3. Az önkormányzat a jövőben nem kívánja működtetni a módszertani gyermekjóléti 
szolgáltatást, ezért kezdeményezi a Heves Megyei Kormányhivatalnál a módszertani 
gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó kijelölés visszavonását. 

4. Az önkormányzat a jövőben nem kívánja működtetni az iskolai szociális munkát, ezért 
ezt a szolgáltatást 2011. december 31. napjával megszünteti.   
Az önkormányzat az értelmi fogyatékosok nappali ellátásának kötelező feladatát nem 
saját intézményében, hanem külső szolgáltatóval kötött együttműködési megállapodás 
útján kívánja megvalósítani. Az együttműködésre vonatkozó előterjesztést és a 
megállapodás tervezetét a képviselő-testület soron következő ülésére kell terjeszteni.                     

5. Az önkormányzat a hajléktalanok nappali ellátására illetve a gyermekek átmeneti 
gondozásának biztosítására megkötött ellátási szerződéseket nem kívánja módosítani. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokat a továbbiakban is a Szociális Ellátó- 
és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás útján kívánja ellátni, azon változtatni 
nem indokolt.  

 
Határid ő: 2011. december 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda (1-3., 5. pontok) és az   
    Intézmény-  felügyeleti Iroda útján 

 
Papp István 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: 
 
840/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjólléti ellátó rendszer 
működésének átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti 

és Egészségügyi Intézményét kettő önálló intézménnyé alakítja át. Az egyik intézmény a 
bölcsődei és egészségügyi feladatokat látja el, ezen belül működne a Hajós Alfréd úti és 
Mohács úti bölcsőde, az anyatejgyűjtő állomás, az ifjúság-egészségügyi ellátás és a 
védőnői szolgálat. A másik intézmény a szociális és gyermekjóléti feladatokat látja el, 
ezen belül három intézményegység jön létre, ezek a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat, az idősek klubja és a támogató szolgálat (a pályázati döntés függvényében). A 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálaton belül történik a családsegítés, az 
adósságkezelés és a gyermekjóléti szolgáltatás ellátása. Az idősek klubjában történik az 
étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátásának megszervezése. A 
támogató szolgálaton belül működik a támogató szolgáltatás és a közösségi pszichiátriai 
ellátás.  

         A fenti átszervezéssel egyidejűleg az Újhatvani Gondozási Központ épületében 
feladatellátás nem történik, az itt ellátott feladatok átstrukturálásra kerülnek részben az új 
intézményhez, részben külső szolgáltatóhoz. 
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2. Az újonnan létrejövő intézmények alapító okiratát valamint az újonnan létrejövő 
intézményvezetői állásokra vonatkozó pályázati felhívás tervezetét a képviselő-testület 
soron következő ülésére kell beterjeszteni. 

 
        Határid ő: 2011. december 15. 
 Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István 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: 
 
841/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjólléti ellátó rendszer 
működésének átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás gesztora az intézményfenntartó társulás útján, a 
létrejövő új szociális és gyermekjóléti intézmény keretében kívánja ellátni a gyermekjóléti, 
családsegítő és házi segítségnyújtási feladatokat. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét, hogy az átszervezéssel kapcsolatban a Hatvan Körzete Kistérségi 
Többcélú Társulás útján tájékoztassa a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézményfenntartó Társulásban résztvevő önkormányzatokat (Boldog, Csány, Heréd, 
Kerekharaszt, Nagykökényes) az átszervezéssel kapcsolatos döntésük meghozatala céljából. 
 
Határid ő: a tájékoztatás megküldésére: 2011. november 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
 
12. napirendi pont 

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

 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
A szociális kedvezményre jogosító Hatvan Kártya bevezetéséről döntöttünk a szociális rendelet 
módosítása kapcsán, ehhez kapcsolódik a Hatvan Kártya rendelet módosítása. 
 
Papp István elnök 
Vásárlásra is jogosít. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
Pontosítani kellett ennek az igénybevételének a módját. 
 
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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842/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta a Hatvan Kártya kiállítására és 
érvényesítésére vonatkozó díjakat és úgy dönt, hogy azt a 2012. évre vonatkozóan nem 
módosítja. 
 
Határid ő: 2011. november 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan, MÁV tan műhely bérleti szerz ődősének 
meghosszabbításáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Egyed László jegyz ői irodavezet ő 
Két határozati javaslat van, az egyikkel hatályon kívül helyezi az akkori döntését. 
A MÁV kezdeményezte, hogy tartalmilag is változzon a bérleti szerződés. Ez az összegeket 
nem érinti, tehát átcsoportosítással megoldható. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
843/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvan 2602 hrsz-ú ingatlan, MÁV tanműhely bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan bérleti 
szerződésének meghosszabbításáról szóló 377/2011. (VI. 30.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi. 

Határid ő: 2011. november 30. (a szerződésmódosító okirat aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
Papp István 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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844/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvan 2602 hrsz-ú ingatlan, MÁV tanműhely bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a MÁV Magyar Államvasutak 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 54-60.) 
mint vagyonkezelő és bérbeadó, valamint Hatvan Város Önkormányzata és a Heves Megye 
Önkormányzata (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. út 9.) mint bérlők között a Magyar Állam 
kizárólagos tulajdonát képező hatvani 2602 hrsz.-ú, művelés alól kivett, középiskola 
megnevezésű, 3580 m2 alapterületű ingatlan bérlete tárgyában 2009. november 27-én 
megkötött bérleti szerződést a szerződő felekkel közösen a mellékelt bérleti szerződést 
módosító okirat szerint módosítja. 

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

 
Határid ő: 2011. november 30. (a szerződésmódosító okirat aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
14. napirendi pont 

Előterjesztés a köztemet őkről és a temetkezés rendjér ől szóló 52/2007. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Egyed László jegyz ői irodavezet ő 

A rendelet mellékletei változnának, ahol díjtételek kerültek meghatározásra. Tartalmaz egy 5 %-
os mértékű díjemelést és a 27 %-os mértékű ÁFA-t. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a 
rendeletmódosítás elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
845/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 526/2007. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja a képviselő testületnek. 
 
 
15. napirendi pont 
Előterjesztés település esélyegyenl őségi program készítésér ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezet ő 
Az Esélyegyenlőségi törvény szerint a településeknek helyi esélyegyenlőségi programmal kell 
rendelkezniük. Ez azért is fontos, mert a pályázatok során ezt mindig kérik. Már kértünk be 
ezzel kapcsolatban árajánlatokat, de sajnos igen magas árakat számítanak meg az 
elkészítésért. 
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A Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás szintén kötelezett kistérségi esélyegyenlőségi 
program kidolgozására, ezért a Társulás ezt felkarolta és Hatvan városát így bruttó 190 ezer 
forint összeg terheli a program elkészíttetésében. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati 
javaslatok elfogadását.  
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
846/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a települési esélyegyenlőségi program készítéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Körzete Kistérségi 
Többcélú Társulás Tanácsa 36/2011. (X. 26.) sz. határozata alapján a Hatvan Körzete 
Kistérségi Többcélú Társulás (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 3.), valamint az EDIFY 
Szolgáltató Kft. (székhely: 1045 Budapest, Rózsa u. 3.) között létrejött vállalkozási szerződés 
szerint készítteti el Hatvan város esélyegyenlőségi programját és ennek érdekében jóváhagyja 
bruttó 190.000,- Ft vállalkozói díj átutalását a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 
Tanácsa részére, mely összeg Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
  
Határid ő: 2011. december 31.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
16. napirendi pont 

Városi Mikulásünnepség szervezésér ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István elnök 
Tavaly is volt már ilyen Mikulásünnepségünk. Idén is itt a főtéren kerül majd megrendezésre, 
melynek költségeire 350 ezer forint áll rendelkezésünkre a tartalék keret terhére. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
847/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Szinyei András Alpolgármester Úr 
előterjesztésében megtárgyalta a Városi Mikulásünnepség szervezéséről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kossuth téri 
Mikulásünnepséget az önkormányzat megrendezi és a megvalósításához szükséges 350.000,- 
Ft-ot biztosítja a Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben megállapított Általános tartalék keret terhére. 
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Határid ő: 2011. december 6. (az esemény megszervezésére és lebonyolítására) 
Felelős:   Hatvan város alpolgármestere az Adventi programsorozat szervezői, a Média- 
    Hatvan  Nonprofit Közhasznú Kft. útján. 
 
 
17. napirendi pont 

Hatvan Város térinformatikai rendszerfejlesztésér ől 
(Tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Fritsch Márta f őépítész 
A térinformatikai rendszer a meglévő honlapon elsősorban kifelé a lakosság felé nyújtana 
megbízható információkat, másrészt viszont belső használata, a napi munkavégzésben az 
önkormányzat összes dolgozóját érintené.  
Kértünk cégektől prezentációkat és árajánlatokat, de egyértelmű, hogy a tartalmi 
követelményektől függ a lehetséges vállalási ár. A város szempontjából meghatározó, hogy 
milyen tartalmi elemek kerülnének bele, ezért az előterjesztés arról szól, hogy felállításra  
kerüljön egy bizottság, amely meghatározza ezeket a tartalmi elemeket, amely alapja a későbbi 
árajánlat kéréseknek. 
 
Papp István elnök 
Tehát, hogy hogyan lehet majd a jövőben ezt fejleszteni, erről van szó. De vannak már 
konkrétumok? 
 
Fritsch Márta f őépítész 
Igen vannak. Kértünk be árajánlatokat, az alapján, amely tartalmi elemeket mi helyesnek 
gondoltunk. Ezekre 5 és 7 millió forint közötti árajánlatokat kaptunk. Ezek egyfelől bővítenék a 
város felé kimenő információk körét, másrészt az itt dolgozók munkáját segítené. 
 
Marján János bizottsági tag 
Van már valahol ilyen? 
 
Fritsch Márta f őépítész 
Igen, rengeteg helyen működik már ilyen, Egerben, Budapesten, Békéscsabán, Esztergomban. 
Sok helyen van tervezés alatt. 
 
Marján János bizottsági tag 
A városban van már valami alapja, amire lehet építkezni? 
 
Fritsch Márta f őépítész 
Van egy jól működő honlapja, ez annak egy beintegrált része lenne. Azt gondolom 
mindenképpen ez az irány a jövő. Az része pedig mindenképpen fontos, ami az önkormányzat 
belső munkáját könnyítené meg. Pl az útnyilvántartási rendszer digitalizálva lenne, mindig friss 
adatok szerepelnének benne. 
 
Marján János bizottsági tag 
Szoftver vásárlás? 
 
Fritsch Márta f őépítész 
Nem. Ez egy komplex adatbázis rendszer létrehozása 
 
Marján János bizottsági tag 
Mennyibe fog kerülni a fenntartása? 
 
Molnár Zsolt 
Évente kétszer kell megvásárolni az alaptérképet, ez kb.300 ezer forintba kerül. 
 
Marján János bizottsági tag 
Rendszergazdát igényel? 
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Fritsch Márta f őépítész 
Az itt dolgozó szakemberek tartják majd karban az adatokat napra készen. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért javasolta 
annak elfogadását 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
848/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

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

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy létre kívánja hozni Hatvan 
Város Önkormányzata térinformatikai rendszerfejlesztését. 
A képviselő-testület előkészítő bizottságot hoz létre a térinformatikai rendszerfejlesztésre a 
vonatkozó árajánlatok pénzügyi és tartalmi véleményezésére.  
A bizottság az alábbi személyekből áll: 

– Horváth Richárd alpolgármester 
– Tóth Csaba kabinetfőnök 
– Oroszlán Lajosné képviselő 
– Fritsch Márta főépítész 
– Schósz Gabriella irodavezető 
– Molnár Zoltán főépítészi munkatárs 
– Márkus Sándor ügyintéző. 

Az előkészítő bizottság véleménye alapján a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt a 
nyertes ajánlattevőről. 
 
Határid ő: 2011. december 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés a 2713/6 hrsz.-ú telek övezeti besorolás ának módosításáról  
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Fritsch Márta f őépítész 
A Kórház telkéből le lett választva egy telek a Kastély-múzeum program keretében. Ezen a 
telken álló épületek is a Kastély program keretében hasznosításra kerülnének, viszont jelenleg 
ez még különleges kórházi övezet besorolás alatt van, ezért az övezeti módosítást el kell 
végezni. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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849/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2713/6 hrsz.-ú telek övezeti besorolásának módosításáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete előzetesen hozzájárul a 2713/6 hrsz.-ú telek 
vegyes települési-központi övezetbe történő átsorolásához.  
 
 
Határid ő: 2011. december 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés a 2685/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonb an álló telek közterületté 
nyilvánításáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István elnök 
Itt pedig - az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan  -,  parkolóhelyek lesznek kialakítva. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
850/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2685/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban álló telek közterületté nyilvánításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2685/1 hrsz.-ú, természetben a Bástya 
utcában található önkormányzati tulajdonú területet közterületté nyilvánítja és előzetesen 
hozzájárul ahhoz, hogy azon parkolási övezet és közpark létesüljön. 
 
Határid ő: 2011. december 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város településrendezési tervének  módosításához szükséges 
tervdokumentáció megrendelésér ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Fritsch Márta f őépítész 
Az augusztus 25-i testületi ülésen a képviselő-testület előzetesen hozzájárult a rendezési terv 
módosításához. Ehhez kértünk be árajánlatokat, az ajánlattevők és a vállalási ár szerepel az 
előterjesztésben. A legkedvezőbb ajánlattevőt javasolnám szerződéskötésre.  

Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
851/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervez szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a VÁTI Kft.-t (székhely: 1075 Budapest, Madách tér 3-4), mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg nettó 5.500.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 6.875.000,- Ft 
összegben a Hatvan város településrendezési tervének módosítására vonatkozó 
tervdokumentáció elkészítésével. 
A szükséges pénzügyi forrás a 455/2011. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi határozat alapján 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. december 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 

Papp István bizottsági elnök 
Öt perc szünetet rendelt el. 
 

 
21. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város 2011. évi költségvetésér ől szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A rendeletmódosításban a bevételi és kiadási oldalon  500 millió 789 ezer forinttal növekedett a 
III. negyedévben a módosított  előirányzatunk. A törvény által engedélyezett többletbevételek 
állami támogatások megemelésre kerültek. 
Július 1-vel szerkezeti változások mentek végbe az intézményi hálózatban, ezen előirányzatok 
átvezetése megtörtént. Nagy tétel még, ami ezt az előirányzat többletet eredményezte, hogy 
szeptemberben a képviselő-testület elfogadta a szennyvízberuházás elszámolás I. ütemét. A 
szeptemberig teljesített átadások és átvételek beépítésre kerültek. 

Papp István bizottsági elnök  
Tehát azok a pénzek visszajönnek, amit mi bevállaltunk. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Fokozatosan jönnek vissza. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez az adóbírság plusz bevétel vagy áthozott tétel? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Ez plusz bevétel az adóbírság esetében. Amit szeptember 30-ig a Képviselő-testület 
meghatározott feladatot többlet bevételre, ebbe az került bele. 
 

Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a 
rendeletmódosítás elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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852/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja a képviselő testületnek. 

 
22. napirendi pont 

Előterjesztés beszámoló az önkormányzat 2011. I-III. n egyedévi gazdálkodásának 
pénzügyi teljesítésér ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A beszámoló 1.sz. mellékletében elírás miatt hiba van, a Kiadások oldal, Felhalmozási, felújítási 
kiadások fejezetében, Intézményi felhalmozási kiadások beruházás sorában az I. félévi 
módosítás oszlopban nincs 950 e Ft. Kérte a melléklet módosítás elfogadását. 

Papp István bizottsági elnök  
Elfogadásra tette fel az 1.sz. melléklet módosítását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta az 1.sz. melléklet mód osítását. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az előbb elfogadott módosított előirányzathoz képest a bevételek 63,7 %-ban a kiadások 58,1 
%-ban kerültek teljesítésre. Könyvvizsgáló úr jelentésében említi, hogy szeptember 30-ig a 
működési egyenlegünk pozitív. Kb. 400 millió forint, ami a működésben többletet jelent, de ez 
nem valós többlet, mert a bevételi oldalon a likviditásba az iparűzési adó, ami a legnagyobb 
tétel, úgy jelentkezik, hogy szeptemberben jelentkeznek jelentős mértékben, innentől kezdve 
pedig csak csepegtetve érkeznek bevételeink. Kiadások pedig fokozatosan jönnek. December 
30-ig számolva talán tartható a nullás állapot, a működési bevételek és kiadások tekintetében. 
Ez múlik azon is, hogy évvégén az adófeltöltések hogyan alakulnak. 
A felhalmozási kiadások területén van nagyobb hiány. A felhalmozási hitelek – amit még 2009-
ben vettünk fel -, nem lettek igénybe véve. Azokat a felhalmozási kiadásokat, amit még hitelből 
le lehet hívni, azokat lehívnánk decemberig, és ezzel esetleg e felhalmozási hiányunk is 
egyenlegbe kerül. 
Az adó többletbevételeket illetően már most is meghatározásra került több olyan feladat, 
amelyek ezen bevételekből kerülnénk finanszírozásra. 
Ha feltöltésre kerül sor évvégéig esetleg az, ami a hiányt csökkenteni tudja. 
Likviditásban szeptember 30-al a folyószámla hitelünk nullán áll, jelenleg is nullán áll. Bár már 
lassan ott tartunk, hogy igénybe kell venni, amellett, hogy fejlesztési céltartalékot még nem 
kellett igényben vennünk. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez a Viziközmű Társulattól átvett pénzeszköz, megérkezett számlára? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Igen. Ez úgy történt, hogy a fejlesztési Viziközmű Környezetvédelmi alapon lévő pénzt hitel 
visszafizetésre beforgattuk, azt átadtuk a Társulatnak, és a Társulat pedig az elszámolásból 
visszautalta ezeket az összegeket. 
A lakáskassza pénzek még nem jöttek, azokat még várjuk. Illetve Lőrincivel az egyenleg még 
függőben van. 
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Papp István bizottsági elnök 
Nagyon örülünk neki, hogy így állunk. A kórház és a Zrt, ügye is alakul. Olyan hiányunk nincs, 
mint volt tavaly. A pénzügyi egyensúly megteremtése fontos. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Szeretném elmondani, hogy az elmúlt hónapok elég kemény munkával teltek a munkatársak és 
az intézmények részéről is, szembesülve az átszervezésekkel. Partnerek voltak az 
intézményvezetők, jó kapcsolat alakult ki. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Bármelyik intézmény, ha kért valamit, azt megkapta ebben a nehéz gazdasági helyzetben is. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Igen, természetesen, ami fontos volt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
853/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Beszámoló az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi 
teljesítéséről” szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő testületnek. 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. I-III. negyedévi  

gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak 

mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 

 
23. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Elég nehéz a következő évre vonatkozó koncepciót összeállítani, mert csak törvényjavaslatok 
vannak jelenleg is amire támaszkodhatunk. 
A normatív támogatás esetében elmentek már a mutatószámok, a bevételi oldal, ha addig már 
nem változik, a tavalyi szinten van. SZJA-ból már megjött, hogy kb. milyen bevételre 
számíthatunk jövőre, ott csökkenés van, kb. 30 millió forint. Számolhatunk azzal is, hogy a 25 
%-os ÁFA jövőre 27 %-os lesz, tehát a dologi kiadásainkat ezzel kell tervezni. Ezt saját 
bevételekkel kell pótolni, vagy pedig költségtakarékosabban kell gazdálkodni. 
A költségvetés tervezéshez most következik majd az adatok bekérése az intézményektől, 
főként a létszámváltozások voltak jelentősek, amellyel számolnunk kell. 
Az adóbevételekkel kapcsolatban fontos az, hogy évvégén lesz-e adófeltöltés, attól függően 
tudjuk kalkulálni, hogy következő évben milyen iparűzési adó nagyságrenddel számolhatunk. 
A nyár folyamán kért adatok alapján nem lesz, de reménykedünk a nagyobb vállalkozások 
esetében, hogy az adófeltöltésből jelentős bevétel érkezik az iparűzési adó számlánkra. 
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Gulyás Csaba könyvvizsgáló 
A koncepciót illetően látjuk mi is a bizonytalanságot a tervezésben. Valóban nem kis munka ezt 
mérlegszerűen elkészíteni, de februárban a költségvetés készítésekor igen megkönnyíti a 
munkát 
Amit a koncepcióban pozitív dologként láttam, hogy meghatározza a prioritásokat, főleg a 
beruházások esetében, amelyek egyértelműen determinálják azt, hogy bevétel elmaradás 
esetén, milyen feladatok nem valósulnak meg. 
Amit viszont hiányoltunk a koncepcióban, a gazdasági társaságokkal való kapcsolata a 
városnak. Nem szerepelnek benne üzleti tervek ezen a társaságoknak, hogy milyen fajta 
fizetési kötelezettségeik vannak. 
Egyébként a koncepcióban helyzetértékelés és az irány meghatározás megfelelő, elfogadásra 
javasoljuk. 
 
Marján János bizottsági tag 
A város azért most kezdi felépíteni a külső társaságainak a finanszírozását, és jelenlegi éves 
üzleti tervekkel sincsen még teljesen tisztában a város, a koncepcióban én is ezt hiányolom. De 
ez majd ki fog alakulni. A koncepció minden évben meg volt, hogy tartható-e? Mindig felülírják a 
napi dolgok. 
 
 Decsi Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Szeretném elmondani, hogy a Zrt.-nek van 2012-es üzleti terve, 2 fordulón át is esett már. 
Teljesen új szisztéma szerint építettük fel a Zrt. működését. 
 
Gulyás Csaba könyvvizsgáló 
Nem azt mondtam, hogy nincs, csak hogy a koncepció nem foglalkozik vele. 
 
Decsi Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Bocsánat, félreértettem. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati 
javaslat elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
854/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő testületnek. 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan Város Önkormányzatának 
2012. évi költségvetési koncepcióját. 

A koncepcióban szereplő elvek figyelembevételével kell folytatni az önkormányzati költségvetés 
összeállítását. 

Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetési rendelettervezetét a 
Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetési törvényének elfogadása után kell a képviselő-
testület elé terjeszteni. 

 

 Felelős:   Hatvan város polgármestere 
 Határid ő: 2012. évi költségvetés elfogadására 45 nap, de legkésőbb 2012. február 15. 
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24. napirendi pont 
Előterjesztés a 2011. évi Adventi rendezvénysorozat sz ervezéséhez szükséges 
pénzügyi fedezet meghatározásáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Röviden elmondanám, hogy az Adventi rendezvénysorozat megszervezéséhez 9 millió forint 
kellene a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. részére. Február 12-ig fog állni a jégpálya. 
Ehhez van egy pénzügyi terve lebontva. 
 
Marján János bizottsági tag 
Remélem elég lesz a pénz. Milyen formában lesz átadva? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A számlákat a város kifizeti. 
 
Marján János bizottsági tag 
Nem adjuk át a pénzt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati 
javaslat elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
855/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2011. évi Adventi rendezvénysorozat szervezéséhez szükséges pénzügyi fedezet 
meghatározásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, a 2011. évi Adventi 
rendezvénysorozat jelen határozat melléklete szerinti szervezéséhez, színvonalas 
lebonyolításához 9.000 e Ft-ot biztosít, amely összeggel a Hatvan város 2011. évi 
költségvetéséről szóló 8/2011.(II.16.) önkormányzati rendeletben a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft. működési kiadására jóváhagyott előirányzat megemelésre kerül. 

A pénzügyi forrásra a Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011.(II.16.) 
önkormányzati rendeletben a többlet adóbírság bevétel nyújt fedezetet. 

 
Határid ő: 2011. november 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város intézményeiben az óvodáskor ú gyermekek Mikulásnapi 
megajándékozásáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Egyeztettetek Szinyei András alpolgármester úrral? 
 
Mikó János bizottsági tag 
Nem, én polgármester úrral beszéltem meg.  
 
Marján János bizottsági tag 
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Jó lett volna egy anyagban behozni a városi Mikulásünnepséggel. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Ez két külön tétel. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Igen két külön tétel, de jó lett volna Szinyei alpolgármester úrral és polgármester úrral is 
egyeztetni. 
 
Mikó János bizottsági tag 
De ez óvodai Mikulásünnepség, nem a városi. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Úgy tudom, hogy erre az óvodák kapnak külön pénzt. 
 
Mikó János bizottsági tag 
Nem kapnak, a szülők szokták rendezni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a határozati 
javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  1 igen szavazattal, 4 tartózkodással 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
856/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Mikó János Képviselő Úr 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan városi intézményeiben az óvodáskorú gyermekek 
Mikulásnapi megajándékozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra nem ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az óvodák Mikulásnapi 
ünnepségének lebonyolításához az óvodáskorú gyermekek megajándékozása céljából 
337.500,- Ft-ot az általános tartalék költséghelyen biztosít. 
Az intézmények költségvetése az alábbi összegekkel megemelésre kerül: 
 
Százszorszép Óvoda        72.500,-Ft 
Napsugár Óvoda        49.000,-Ft 
Brunszvik Teréz Óvoda       49.000,-Ft 
Vörösmarty téri Óvoda       37.500,-Ft 
Gesztenyéskert Óvoda       60.500,-Ft 
Varázskapu Óvoda        40.500,-Ft 
Csicsergő Óvoda        28.500,-Ft 
 
Határid ő:  2011. november 30. (intézményi előirányzat megemelése) 
  2011. december 31. (pénzügyi elszámolásra) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés a 2011. évi intézményfelújítási feladatt erv módosításáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Két óvoda érintett. A Gesztenyéskert óvodában a külső ivóvíz vezeték cseréje szükséges, 
illetve riasztóberendezés beépítése a felújított épületszárnyba. 
A Mesevilág oviban pedig környezetrendezés, járda illetve parkoló kiépítés szükséges. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 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: 
 
857/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2011. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 638/2011. (X. 27.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi.  
 
Határid ő: 2011. október 28. 
Felelős:    Hatvan város jegyzője 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: 
 
858/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2011. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2011. évi felújítási keretének felosztásának elfogadásáról szóló 99/2011. (II. 24.) 
számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.  
 
Határid ő: 2011. december 31. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
27. napirendi pont 

Előterjesztés a 2011. évben elvégzett környezetvédelmi  feladatokról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A környezetvédelmi ügyintéző kolléga elkészítette a részletes beszámolót. Lebontva, hogy a 
hulladékgyűjtő szigeteken,a hulladékgazdálkodási rendszerben, a lakossági veszélyes hulladék 
és gumiabroncs gyűjtés során mik történtek.  
Hulladékgyűjtő sziget áthelyezése a Trianon térről a Hajós Alfréd utcába folyamatban van. 
Kétszer történt lakossági veszélyes hulladékgyűjtés, a kiskerti komposztálásról a komposztáló 
ládákkal rendelkező lakók beszámolója decemberben elkezdődik. Nincs több ilyen láda, ami 
kihelyezésre kerülhetne, elfogytak. Az állati hulladékgyűjtő verem  2010. évben lezárásra került, 
rekultivációja megtörtént. Nagyobb edényt kellett beszerezni, mert a hulladékgyűjtő kukát 
ellopták. Az ATEV-es szerződést módosítani kellett. 
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A Trianon tér zöldesítése megtörtént. Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatosan pályázatokat 
adtunk be, az egyik sajnos nem volt sikeres, a másiknak várjuk az eredményét. 
A Műszaki Iroda irányításával a Zrt. folyamatosan végezte a csapadékvíz elvezető rendszer 
tisztítását. 
 
Papp István bizottsági elnök 
 Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását és feltette a határozati javaslatot szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
859/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2011. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évben elvégzett 
környezetvédelmi feladatokról szóló beszámolót. 
 

 
28. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú viziközm ű vagyon üzemeltetéséhez 
kapcsolódó, a 2011. évre vonatkozó felújítási, reko nstrukciós és fejlesztési célokat 
meghatározó beruházási terv módosításáról  és végre hajtásáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az októberi testületi ülésen elfogadásra került a 2012-2014. évre vonatkozó gördülő beruházási 
terv, emelyben megjelentek a 2011. évre vonatkozó fejlesztési célok is. A végösszeg 4 millió 
300 ezer forint felhasználására kértünk be árajánlatokat. Amikor az árajánlatok beérkeztek 
akkor derült ki, hogy szükséges átcsoportosítani az egyes tételek között a pénzeszközöket, 
mert nem pontosan fedezik a költségeket, mivel azok becsült értékek voltak. Az első határozati 
javaslat erről szól, a többi határozati javaslat pedig arról szól, hogy az egyes feladatokra mely 
vállalkozások nyerték meg a beszerzéséket, illetve a kivitelezési munkákat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 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: 
 
860/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú viziközmű vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódó, a 2011. 
évre vonatkozó felújítási , rekonstrukciós és fejlesztési célokat meghatározó beruházási terv 
módosításáról és végrehajtásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonban 
lévő viziközmű vagyon üzemeltetésére 2008. június 3-án megkötött üzemeltetési szerződés 3.2. 
pontjában vállalt kötelezettségének megfelelően jelen határozat mellékletének megfelelő 
tartalommal módosítja a 730/2010. (XII. 13.) sz. határozattal elfogadott, az önkormányzati 
tulajdonú viziközmű vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódó, 2011. évre vonatkozó felújítási, 
rekonstrukciós és fejlesztési célokat meghatározó beruházási tervet.  
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Határid ő: 2011. december 15.  
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: 
 
861/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú viziközmű vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódó, a 2011. 
évre vonatkozó felújítási , rekonstrukciós és fejlesztési célokat meghatározó beruházási terv 
módosításáról és végrehajtásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú viziközmű 
vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódóan a kezelő épület műszeres irányítását végző szoftver 
beszerzésével a Binary Logic Számítás- és Irányítástechnikai Kft.-t (székhely: 8419 Csesznek, 
Vasút út 2.), mint a szoftver kizárólagos forgalmazóját bízza meg bruttó 1.161.763,- Ft 
összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a víziközmű vagyon fejlesztés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. december 10. (a szerződés megkötésére) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
862/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú viziközmű vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódó, a 2011. 
évre vonatkozó felújítási , rekonstrukciós és fejlesztési célokat meghatározó beruházási terv 
módosításáról és végrehajtásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú viziközmű 
vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódóan az egyesített tisztító gépészet keretén belül 1 db ABS 
RW 4031 A40/8 típusú iszapkeverő beszerzésével a SZER-VÍZ-TECH Kft.-t (székhely: 9028 
Győr, Konini u. 13.) bízza meg bruttó 1.887.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a víziközmű vagyon fejlesztés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. december 10. (a szerződés megkötésére) 
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: 
 
863/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú viziközmű vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódó, a 2011. 
évre vonatkozó felújítási , rekonstrukciós és fejlesztési célokat meghatározó beruházási terv 
módosításáról és végrehajtásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú viziközmű 
vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódóan a gépészet házi átemelők keretén belül 13 db Flygt 
DXM 35-5 típusú házi átemelő szivattyú beszerzésével a POLYDUCT Zrt.-t (székhely: 4181 
Nádudvar, Kabai u. 62.) bízza meg bruttó 942.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a víziközmű vagyon fejlesztés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. december 10. (a szerződés megkötésére) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az 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: 
 
864/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú viziközmű vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódó, a 2011. 
évre vonatkozó felújítási , rekonstrukciós és fejlesztési célokat meghatározó beruházási terv 
módosításáról és végrehajtásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú viziközmű 
vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódóan a szennyvíz átemelő akna gépészet keretén belül 1 db 
KSB Amaporter 503 típusú csurgalékvíz szivattyú akna zsomp szivattyú beszerzésével a 
SZER-VÍZ-TECH Kft.-t (székhely: 9028 Győr, Konini u. 13.) bízza meg bruttó 285.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a víziközmű vagyon fejlesztés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. december 10. (a szerződés megkötésére) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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29. napirendi pont 
Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre kerül ő mobil m űjégpályával kapcsolatos 
döntésekr ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A műjégpálya telepítésével kapcsolatosan több beszerzést kell elvégezni az önkormányzatnak, 
az egyik a műjégpálya bérlése, a másik a műjégpálya telepítéséhez szükséges elektromos 
hálózat kialakítása. Az előterjesztés első része erről szól, hogy ki adtak ajánlatot. 
Célszerű a jégpálya üzemeltetésével kapcsolatosan a belépőjegy árakat meghatározni. Ezt 
tartalmazza a táblázat. A gazdálkodási iroda elvégezte a működtetetéshez kapcsolódó kiadások 
számításait, személyi jellegű kifizetéseket és dologi kiadásokat tartalmazza. 
 
Marján János bizottsági tag 
A város fogja működtetni? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen. 
 
Marján János bizottsági tag 
Mi szedjük a bérleti díjat? Miért nem egy cégünk csinálja? 
 
Decsi Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Társadalmi munkában részt veszünk benne. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Megbízási szerződéssel lesznek például a jegyszedők. 
 
Marján János bizottsági tag 
A pálya a miénk lesz? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nem, béreljük februárig. 
 
Marján János bizottsági tag 
Lehet, hogy érdemes lenne megvenni? Mennyibe kerül? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
40-50 millió forintba. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Még nem volt ilyen rendezvényünk, most kipróbáljuk, hogy rentábilisan ez mit jelent. Eszerint 
lehet majd tervezni. 
Úgy üzemeltetjük, ahogy mi gondoljuk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ha naponta vannak 100-an, akkor lehet, hogy be is jön. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
A koncepció az, hogy töltsük meg élettel és tartalommal a főteret.  
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A bérbeadó, a selypi jégpálya üzemeltetője, az idén ott nem építik fel. Nagyon nagy kereslet 
van rá, évek óta. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
865/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpályával kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya bérlésével a TENKO Sportpálya Üzemeltető, Beruházó, Tervező és Kivitelező Kft.-t 
(székhely: 3024 Lőrinci, Vörösmajori u. 47.) bízza meg bruttó 8.750.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül 2011. 
decemberében bruttó 4.250.000,- Ft. 
A 2011. évre szükséges bruttó 4.250.000,- Ft pénzügyi fedezet a műjégpálya üzemeltetéséből 
származó bevételből biztosított, amennyiben a bevétel nem fedezi a kiadást, úgy az általános 
tartalék költséghelyen a szükséges különbözet rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: azonnal (szerződéskötésre) 
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  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
866/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpályával kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya villamos energia ellátásához szükséges hálózati rendszer kiépítésével Kovács 
Zoltán erősáramú elektronikai technikust (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 
480.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
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  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
867/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpályával kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya villamos energia ellátásához szükséges kábel beszerzésével és fektetésével az 
EUROVILL-TECH Kft.-t (székhely: 3900 Szerencs, Takta út 22.) bízza meg bruttó 496.208,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
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  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
868/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpályával kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren 2011. december 6-tól  2012. 
február 12-ig elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya üzemeltetésével összefüggésben az alábbi 
belépőjegy árakat állapítja meg:  
 

Belépőjegyek  Hatvan Kártyával 

Hétköznap 700,- Ft 600,- Ft 

Hétvégén (péntek, szombat, 
vasárnap) 

900,- Ft 800,- Ft 

Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) 

Hétköznap 2.400,- Ft 2.000,- Ft 

Pótjegy 500,- Ft/gyerek  

Hétvégén 3.200,- Ft 2.800,- Ft 

Pótjegy 700,- Ft/gyerek  

Jégdisco 700,- Ft 600,- Ft 

Bérlet (10 alkalom) 8.000,- Ft 7.000,- Ft 

Korcsolyabérlés 500,- Ft 400,- Ft 

Szervezett iskolai oktatás keretében intézményi korcsolyázás (hatvani iskolák, vidéki 
iskolák) 

Belépőjegy 200,- Ft  

Korcsolyabérlés 200,- Ft  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ötödik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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869/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpályával kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren 2011. december 6-tól 2012. 
február 12-ig elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya működtetési költsége 3.426.000,- Ft. Ezen 
összeg a 2012. évi költségvetésbe beépítésre kerül, melynek fedezete előreláthatólag a 
működtetésből származó bevételekből biztosított lesz. A műjégpálya működtetésével 
kapcsolatos tényleges bevételek és kiadások pénzügyi teljesüléséről kerüljön beszámoló a 
képviselő-testület munkaterv szerinti 2012. évi márciusi ülésére.  
 
Határid ő: 2012. március 29. (beszámolásra)   
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/ 65 hrsz.-ú ingatlan 410 m 2 

nagyságú területrészének elidegenítésér ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Szabadság úton a 3970.hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa kéréssel fordult felénk, hogy az előtte 
lévő 3978/65 hrsz.-ú ingatlanból 410 m2 nagyságú területrészt adjunk el neki. Parkolót kíván 
kialakítani a későbbiek során az ott építendő társashoz. Bekértük a területre vonatkozó 
értékbecslést, ami bruttó 1.947.500,- Ft, tehát az önkormányzat minimum ennyiért adhatja el ezt 
a területet, melyet zárt borítékos pályázati eljárás útján értékesíthetünk. 
Ez az a Szabadság úton, ahol a társasházak parkoló úgy vannak kialakítva, hogy a Szabadság 
útig kiér. Ezen a területen is így lenne kialakítva. 
 
Papp István bizottsági elnök  
Ahol az a gazos rész van, az a terület az? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ott lenne, ahol már az alap meg van, tehát alappal vette meg az új tulajdonos. 
 
Marján János bizottsági tag 
És ez jó az önkormányzatnak? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nincs semmilyen fejlesztési cél ezen a területen, legfeljebb az utat lehetne szélesíteni, de már a 
többi ingatlannál is így van kialakítva. 
 
Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
870/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/65 hrsz-ú ingatlan 410 m2 nagyságú 
területrészének elidegenítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/65 
helyrajzi számú közterület megnevezésű 2124 m² nagyságú ingatlan jelen határozat mellékletét 
képező változási vázrajz tervezet szerinti 410 m2 nagyságú részét, mely természetben 
Hatvanban, a Szabadság úton található ingatlanrész, legalább 1.558.000,-Ft, azaz Egymillió-
ötszázötvennyolcezer forint, valamint ezen összeg után jogszabály szerint számítandó általános 
forgalmi adó összegében, mindösszesen bruttó 1.947.500,-Ft, azaz bruttó Egymillió-
kilencszáznegyvenhétezerötszáz forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt 
borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
szerint. 

Határid ő: 2011. november 28. (meghirdetésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés megbízási szerz ődés felmondásáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az Eu-Synchronic Kft.-vel 2002. április 29-én kötött megbízási szerződést az önkormányzat. A 
környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátására. Célszerű a takarékosság 
elvével felülvizsgálni és felmondani, és új árajánlatokat kérni a következő testületi ülésre. 
 
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: 
 
871/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a megbízási szerződés felmondásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-Synchronic Környezetbiztonsági Kft.-
vel (székhely: 1135 Budapest, Szegedi u. 37-39.) 2002. április 29-én kötött megbízási 
szerződést a 6. pontban írott rendelkezések alapján november 30. napján egy hónapos 
felmondási idő közbeiktatásával 2011. december 31. napjára felmondja. 
 
Határid ő: azonnal (a határozat kiadására) 
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendel őintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
kórházi épülete f űtési rendszerének javításáról 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A kórház részéről megkeresés érkezett felénk, hogy a fűtési rendszereiket szétválaszthassák a 
melegvíz hálózattól, a korábban már határozatban javítási munkálatokra részükre értéknövelő 
beruházás címén biztosított 2,5 millió forint mellé még 5 millió forintra lenne szükség. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
872/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. kórházi 
épülete fűtési rendszerének javításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Nonprofit Közhasznú Kft. részére a Hatvan, Balassi Bálint u. 16. sz. alatti kórház épület fűtési 
rendszerének a javításával kapcsolatos értéknövelő elemeket tartalmazó munkálatainak 
elvégzéséhez az 506/2011. (VIII. 25.) sz. képviselő-testületi határozatban biztosított 2.500.000,- 
Ft-on felül további 5.000.000,- Ft-ot biztosít.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.-vel történő megállapodás megkötésére legfeljebb 
7.500.000,- Ft összegig. 
A pénzügyi fedezet a többlet adóbírságból biztosított. 
 
 
Határid ő: 2011. december 15. (megállapodás megkötésére) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 

33. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Horváth M. út 1.sz. alatti tár sasház felújítási munkálataihoz 
kapcsolódó túl- és pótmunkához kapcsolódó tulajdono si döntésr ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Horváth M. út 1.sz. alatti társasház részéről megkeresés érkezett, hogy az épület 
szigetelésével kapcsolatban túl-és pótmunkát rendeltek el. 
Ebben a társasházban az önkormányzatnak 19 db lakása van, 950 e Ft megfizetését kérték. 
Nem javasoljuk az összeg kifizetését, mert az igényt már a munkák befejezése után adták be. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
873/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan, Horváth M. út 1. sz. alatti társasház felújítási munkálataihoz kapcsolódó túl- 
és pótmunkához kapcsolódó tulajdonosi döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Horváth Mihály út 1. sz. alatti 
társasház felújításához kapcsolódó túl- és pótmunkák elvégzéséről a június 1-i írásbeli 
szavazólapok segítségével lebonyolított, az április 12-i szavazat megerősítő szavazáson az 
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1/2011. 06. 01. szám alatt előterjesztett javaslatok közül a „Nem fogadom el a tájékoztatóban 
felsorolt túl- és pótmunkákat 3.523.750,- Ft összegben” javaslatot támogatja és nem kívánja 
megfizetni a 19 önkormányzati lakás után számított 950.000,- Ft-ot, mivel a munkák 
megrendelése a társasház támogató döntését megelőzően történt meg. 
 
Határid ő: 2011. december 15. (kiértesítésre) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 

34. napirendi pont 
Előterjesztés az ideiglenes árusítás céljára szolgáló faházak elhelyezésével kapcsolatos 
döntésekr ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A 15 db faház megrendeléséről már októberben döntött a képviselő-testület. A faházak 
használatához szükséges a belső elektromos hálózat kialakítása, valamint a közműves 
elektromos hálózathoz kapcsolódó külső elektromos rendszer kiépítése. Ezekre kértünk be 
árajánlatokat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az első javaslatot tette fel szavazásra. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
874/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az ideiglenes árusítás céljára szolgáló faházak elhelyezésével kapcsolatos  
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 db faház belső elektromos hálózatának a 
kiépítési munkálataival a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 180.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben a „Fejlesztési céltartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. december 5. (kivitelezés befejezésére) 
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: 
 
875/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az ideiglenes árusítás céljára szolgáló faházak elhelyezésével kapcsolatos  
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 db faház külső elektromos hálózatának a 
kiépítési munkálataival Kovács Zoltán erősáramú elektronikai technikust (székhely: 3000 
Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 108.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben a „Fejlesztési céltartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. december 5. (kivitelezés befejezésére) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
35. napirendi pont 
Előterjesztés a város közterületein elhelyezésre kerül ő karácsonyi díszkivilágítással 
kapcsolatos döntésekr ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A régi elemek javításának és új elemek elhelyezésének költségeiről van szó. Egyidejűleg a 
Kossuth tér teljes díszkivilágításának is el kell készülnie az Adventi vásár kezdetére. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
876/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a város közterületein elhelyezésre kerülő karácsonyi díszkivilágítással 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közterületein elhelyezésre kerülő 
karácsonyi díszkivilágítás munkálataival Kovács Zoltán erősáramú elektronikai technikust 
(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 1.766.496,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2011. évi egyéb szakfeladatok között a 
karácsonyi díszkivilágítás költséghelyen 1.000.000,- Ft összegben, valamint az általános 
tartalék költséghelyen 766.496,- Ft összegben rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 

36. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testülete 593/2011. (X. 13.) számú 
és 594/2011. (X. 13.) számú határozatainak hatályon  kívül helyezésér ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
A Képviselő-testület az októberi ülésén döntött arról, hogy „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 
tárgyában pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé, az újhatvani 
városrészben kerékpárút hálózat létrehozására. Ezzel kapcsolatban kiválasztotta a kiviteli 
tervek elkészítésére a tervezőt is, a NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt-t, aki 7 millió 200 ezer 
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forint + ÁFA díjért vállalta volna el ezt a munkát. A pályázati felhívás rendkívül szigorú 
feltételeket szabott, ezért már a nyomvonal kiválasztása sem volt egyszerű. Több koncepció is 
születet, hogy hol jöjjön létre ez a kerékpárút hálózat, de pályázati feltételek alapján csak ez az 
újhatvani városrész jöhetett szóba. A testületi ülés után érkeztek be hozzánk azok a statisztikai 
adatok, illetve társhatósági információk, amelyek szükségesek voltak a pályázat benyújtásához, 
az értékelési szempontok meghatározásához. Ez alapján sajnos azt kell látnunk, hogy nagyon 
kicsi az esélyünk, hogy ez a pályázat támogatott legyen. Mivel a maximálisan adható 
pontszámnak még a 60%-át sem tudtuk volna elérni. Olyan értékkritériumok játszottak szerepet, 
hogy pl. az adott nyomvonal mentén mennyi közintézmény van, mennyi kerékpáros baleset volt 
azon a nyomvonalon az elmúlt 5 évben, illetve, hogy Hatvan kerékpáros barát város-e.  
Fontolóra kellett vegyük, hogy vállaljuk-e így a tervezésre fordított összeget és esetleg még 
sem nyer a pályázat. Ezért kellene hatályon kívül helyezni a két határozatot. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
877/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 593/2011. (X. 13.) számú és 
594/2011 (X. 13.) számú határozatainak hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” 
tárgyú pályázat benyújtásáról szóló 593/2011. (X. 13.) számú és a pályázat keretében az 
engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozóan a tervező kiválasztásáról szóló 
594/2011. (X. 13.) számú határozatait hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: 2011. november 24. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
 
37. napirendi pont 
Előterjesztés a „Népkert-Sporttelep öltöz őépületének felújítása és a felújításhoz kapcsolódó 
kiviteli tervek elkészítése” tárgyában indított köz beszerzési eljáráshoz kapcsolódó kiegészít ő 
döntésr ől 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ezt megnyertük. 
 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
Igen. Az elmúlt héten a Bizottság döntött arról, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. és az Agria Face Kereskedelmi, Hirdető és 
Látványtervező Kft. közös ajánlattevők. Ez a beruházás nagyrészt pályázati finanszírozott, 
annak keretében indult a közbeszerzési eljárás is a nyertes pályázat keretében. A beszerzés 
nettó becsült értéke 16. 585. 920,- Ft volt, ehhez képest a legkedvezőbb ajánlatunk, a Zrt. 
ajánlata 19.379.647,- Ft+ ÁFA lett. Ezért további pénzügyi forrást kellene biztosítani. A 
határozati javaslatban már érdemes volt egységes szerkezetbe foglalni a pénzügyi forrást. A 
vállalkozói díjból 8.373.908,- Ft bruttó összeget kell biztosítani, amelynek egy része már 
biztosítva van abban határozatban,amely rendelkezett arról, hogy a pályázatnak mennyi az 
önerő része, illetve, hogy arra mi a forrás, illetve a további forrást is meghatározzuk most, 
3.574.663,- Ft-ot. A többi összeg pedig pályázati forrásból biztosított. 
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Papp István bizottsági elnök 
Ez hol fog felépülni? A régi helyén? 
 
Decsi Ferenc ügyvezet ő igazgató 
A régi helyén, de csak a belső rész kerül felújításra. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
878/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Népkert-Sporttelep öltözőépületének felújítása és a felújításhoz kapcsolódó 
kiviteli tervek elkészítése” tárgyában indított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó kiegészítő 
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Népkert Sporttelep öltözőépületének 
felújításához és a felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítéséhez bruttó 4.799.245,- Ft-ot 
a 159/2011. (III. 31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján, bruttó 3.574.663,- Ft-ot pedig 
Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletben az 
általános tartalék költséghelyen biztosít. A fennmaradó bruttó 16.413.150,- Ft költség pályázati 
forrásból finanszírozott. 
 

Határid ő: 2011. november 25. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
38. napirendi pont 
Előterj esztés a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszere k fejlesztése tárgyú  
pályázathoz kapcsolódó egyéb kiegészít ő döntésr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
A „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú pályázat keretében 
az önkormányzat szeretné a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztését, hulladékválogató telephely 
kiépítését, járművek beszerzését megvalósítani a városban. A testület arról még nem döntött, 
hogy ezen a pályázaton indulunk-e, mert ehhez nagyon sok előkészítő munka és nagyon sok 
szakvélemény szükséges, hogy eldöntsük, hogy van-e értelme elindulni vagy sem, hogy Hatvan 
önállóan pályázhat-e, vagy konzorciumban kell pályáznia. Viszont, hogy a döntés 
megszülethessen, mindenképpen szükséges egy műszaki környezetvédelmi szakvéleményt 
elkészíttetni. Ehhez kértünk be árajánlatot, amelyek közül az Élő-hely 2004. Kft. adta a 
legkedvezőbbet. Kockázata nincs, mert ha úgy döntünk is, hogy indulunk a pályázaton ez akkor 
sem finanszírozható pályázati forrásból. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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879/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-7.1.1.1/09-11 kódszámú, Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú pályázat előkészítéséhez 
kapcsolódó, előzetes megvalósíthatósági tanulmány keretében a műszaki környezetvédelmi 
szakvéleményt az Élő-hely 2004 Kft.-vel (3036 Gyöngyöstartján, Árpád u. 21.), mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevővel készítteti el bruttó 625.000,- Ft vállalkozói 
díjért. 
A vállalkozói díj összege Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. december 15. (vállalkozási szerződés megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
39. napirendi pont 
Előterjesztés a képvisel ő-testület 496/2011. (VIII. 25.) számú, valamint a 4 98/2011. (VIII. 
25.) számú határozatának módosításáról  
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
A partnerségi együttműködési megállapodásokról már döntött a testület, de időközben mivel a 
Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Népegészségügyi Intézet úgy tájékoztatott bennünket, hogy 
velük megköthető a szerződés, ám amikor a szerződés megkötésére került a sor, akkor Dr. 
Éger Csaba közölte, hogy mégis a Heves Megyei Kormányhivatallal kell szerződnünk. Ők egy 
kicsit módosították is a megállapodást formailag és tartalmilag. Ezért kell ismételten dönteni a 
Testületnek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 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: 
 
880/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a képviselő-testület 496/2011. (VIII. 25.) számú, valamint a 498/2011. (VIII. 25.) 
számú határozatának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete módosítja az „Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó partnerségi 
együttműködés kialakításáról” szóló 496/2011. (VIII. 25.) számú határozatát az alábbiak szerint:  

1. A határozat szövegében a „Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Népegészségügyi Intézettel 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 14.)” szövegrész helyébe a „Heves Megyei 
Kormányhivatallal (3300 Eger, Kossuth L. út 9.)” szöveg lép. 
2. A határozat mellékletét képező okirat tervezet helyébe a jelen határozat mellékletét 
képező okirat tervezet lép.    

 
Határid ő: 2011. november 30. (együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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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: 
 
881/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a képviselő-testület 496/2011. (VIII. 25.) számú, valamint a 498/2011. (VIII. 25.) 
számú határozatának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete módosítja az „Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó partnerségi 
együttműködés kialakításáról” szóló 498/2011. (VIII. 25.) sz. határozatát az alábbiak szerint:  

1. A határozat szövegében a „Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Népegészségügyi 
Intézettel (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 14.)” szövegrész helyébe a „Heves 
Megyei Kormányhivatallal (3300 Eger, Kossuth L. út 9.)” szöveg lép. 

2. A határozat mellékletét képező okirat tervezet helyébe a jelen határozat mellékletét 
képező okirat tervezet lép.    

 
Határid ő: 2011. november 30. (együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
    
40.  napirendi pont 
Előterjesztés a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgy ú pályázat el őkészítésével 
kapcsolatos kérdések  
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
A pályázattal kapcsolatosan az előkészítések és a konzorciumi tárgyalások folyamatosak, az 
utolsó módosítások októberi testületi ülésen volt, amikor 26.789.500,- Ft önerőt biztosított a 
testület a támogatási összeg mellé. Sajnos a támogatási összegünket azóta csökkentették, 
ezért az önerő is csökken, és  a konkrét összeget kell meghatározni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 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: 
 
882/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítésével 
kapcsolatos kérdésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 619/2011. (IV. 28.) sz. 
képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: 2011. november 25. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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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: 
 
883/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítésével 
kapcsolatos kérdésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP-4.1.2/A-11 
kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” témában meghirdetett Rehabilitációs 
szolgáltatások fejlesztése az Észak-Magyarországi régióban” című pályázaton konzorciumi 
tagként részt kíván venni. A projekt megvalósulásának helyszíne: 3000 Hatvan, Balassi Bálint 
u. 16. (2713/5 hrsz). A projekt tervezett bruttó összköltsége 510.526.316,- Ft, a támogatás 
összege 485.000.000,- Ft, az önerő összege 25.526.316,- Ft. Az önerő összege Hatvan város 
2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet felhalmozási kiadások 
(4. számú melléklet) TIOP-2.2.4-09/1 „Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés a 
fekvőbeteg szakellátásban pályázat önerő része” nyújt fedezetet. 
 
 
Határid ő: 2011. november 25. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
41. napirendi pont 
Előterjesztés az „Egészségre nevel ő és szemléletformáló életmódprogramok” tárgyú 
pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészít ő döntések  
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
Itt szintén a két TÁMOP-os pályázatunkról van szó. Mindkét pályázat december 31-én zárul. 
Mindkét pályázat esetében biztosítani kell a nyilvánosságot, szórólapot, plakátot kel készíttetni, 
illetve az egyik pályázat esetében egy kirándulást kell szervezni Budapestre, illetve záró 
rendezvényeket kell lebonyolítani. Ehhez kellett az árajánlatokat bekérni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 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: 
 
884/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023 
kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani Általános 
Iskolában” című pályázathoz kapcsolódó elsősegély szakkör keretén belül egy egész napos 
kirándulásához szükséges szállítási szolgáltatás biztosításával   a Hatvani Volán Zrt.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi u. 82.) bízza meg bruttó 55.000.- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. december 16. (megrendelő aláírására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 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: 
 
885/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023 
kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani Általános 
Iskolában” című pályázatban szereplő 100 fős állófogadás lebonyolításával a Kiskertész 
Vendéglő és Pizzeria-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész út 1/a.) bízza meg bruttó 170.000.- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. december 23. (megrendelő aláírására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 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: 
 
886/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023 
kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani Általános 
Iskolában” című pályázatban szereplő 100 db meghívó, 1500 db szórólap és 80 db plakát 
grafikai és nyomdai kivitelezésével a Juhász Print 2003 Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Horváth 
M. u. 84.) bízza meg bruttó 63.260.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. december 23. (megrendelő aláírására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 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: 
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887/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 
kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményben” című  pályázatban szereplő 50 db meghívó, 500 db szórólap és 
60 db plakát grafikai és nyomdai kivitelezésével a Juhász Print 2003 Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Horváth M. u. 84.) bízza meg bruttó 72.800.- Ft összegben mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. december 23. (megrendelő aláírására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és            
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
42. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítási munkáir ól  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Horváth M. út 3. I/3. sz. alatti lakásban a homlokzati nyílászárók cseréje szükséges. Ennek a 
lakásnak a felújítása már korábban megtörtént.  
 
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: 
 
888/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján – 
bruttó 559.290,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth M. út 3. I/3. sz. 
alatti lakás homlokzati nyílászárói szerkezeteinek a cseréjével.  
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.  
 
Határid ő: 2011. december 23. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 

Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
43. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen, valamint közterü leteken történ ő 
fakivágásokról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az előterjesztésben szereplő fákon kívül a Kossuth téren még 2 fa kivágása javasolt helyszíni 
szemle alapján. 
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Papp István bizottsági elnök 
A bizottság a 2011. november 15-i ülésén döntött a Kossuth téren lévő egyes fák kivágásáról. 
Az azóta eltelt időszakban tartott bejárások eredményeképpen Kondek Zsolt környezetvédelmi 
tanácsnok indokoltnak látja további 2 db hársfa kivágását a Kossuth téren, mivel azok 
részlegesen elszáradtak. A fentiek alapján az önkormányzati tulajdonú területen, valamint 
közterületeken történő fakivágásokról szóló előterjesztéshez azt a módosító indítványt  
teszem, hogy az előterjesztés egy 4. határozati javaslattal egészüljön ki a 2 hársfa kivágásáról. 
 
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: 
 
889/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva – Péntek Lászlóné kérelmét elbírálva – 
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 3824 hrsz.-ú  
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Dembinszky u. 2. számú ingatlan előtt álló 1 db 
nyárfa kivágásához. 
 
Határid ő: 2011. november 30. (a kiértesítésre) 
Felelős:   a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 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: 
 
890/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva – Sármány Ferenc kérelmét elbírálva – 
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 1661/16 hrsz.-ú  
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Fürdő u. 22. számú ingatlan mellett álló 3 db fa 
kivágásához. 
 
Határid ő: 2011. november 30. (a kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 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: 
 
 
891/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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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 – Takács Dezső kérelmét elbírálva – 
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 0531/2 hrsz.-ú  
területen álló 3 db vadszilvafa kivágásához. 
 
Határid ő: 2011. november 30. (a kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 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: 
 
892/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 2995/3 hrsz.-ú területen, természetben a Kossuth téren álló 2 db hársfa kivágásra 
kerüljön. 
 
Határid ő: 2011. november 30. (a kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és       
Városfejlesztési Iroda útján 
 
44. napirendi pont 
Előterjesztés  a volt dögkút ellen őrzésére szolgáló monitoring kútból történ ő 2011. évi 
mintavételezésr ől és vizsgálatról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, javasolta 
annak elfogadását. A határozati javaslatot fel tette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
893/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a volt dökgút mellett található monitoring kút 
vízmintavételezési, valamint ellenőrzési munkálataival a Bálint Analitika Mérnöki Kutató és 
Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári u. 144.) bízza meg bruttó 43.125,-Ft 
összegben mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2011. évi városüzemeltetési feladatai között a környezetvédelmi 
feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. december 15. (a munka befejezésére) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és       
Városfejlesztési Iroda útján 
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45. napirendi pont 
Előterjesztés  megsüllyedt térk őburkolat helyreállításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Kossuth téren a Főtéri patika előtt, a buszmegálló mellett a térburkolat meg van süllyedve, 
ami akadályozza a csapadékvíz elvezetését is, ezért célszerű ezt kijavítani. Ehhez kértünk be 
árajánlatokat, a Mézsorás Kft. adta a legkedvezőbbet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
894/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Kossuth tér 21. szám (Főtéri 
Patika) előtt lévő térkő burkolat helyreállításával a MÉZSORÁS - Építőipari Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 93.750,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati 
rendelet  „Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezetékek karbantartása” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. november 28. (megrendelésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és       
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
46. napirendi pont 
Előterjesztés  a csapadékvíz-elvezet ő rendszer egyes részeinek javítási munkáiról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A közterület felügyelet részéről több bejelentés érkezett a város területén lévő csapadékvíz 
aknák helyreállításával kapcsolatosan. Ilyen a Bornemissza út 4. sz. előtt, ahol az aknatető 
beszakadt, a Bercsényi u. 52.sz.alatt egy aknának a helyreállítása szükséges, a Kisfaludy u. 35. 
sz. előtt szintén egy akna helyreállítása szükséges, valamint a Vas Gereben u. 6.sz.előtti 
járdaszakasz vízelvezetését kell helyreállítani. A bekért árajánlatok közül a Mézsorás Kft. 
ajánlata volt a legkedvezőbb. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
895/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a város területén lévő csapadékvíz-elvezető 
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rendszer egyes részeinek javításával a Mézsorás Építő Ipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 232.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben a „Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezetékek karbantartása” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. december 31. (kivitelezésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
 Városfejlesztési  Iroda útján 
 
 
47. napirendi pont 
Előterjesztés   a zárt csapadékvíz- elvezet ő rendszer  víznyel ő aknáinak kézi tisztításáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A csapadékvíz elvezető rendszer víznyelő aknáinak a kézi tisztítása aktuálissá vált, évek óta 
nem voltak kitisztítva. A legkedvezőbb ajánlatot 1 db akna kitisztítására a Hatvan 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. adta. Ha az előterjesztésben szereplő utcákban az 
aknákat kitakarítjuk -  ez mintegy 200 db akna -, akkor a csapadékvíz elvezetést elősegítjük. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
896/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 200 db víznyelő akna kézi tisztítási 
munkáival a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes Béla u. 2.) bízza meg bruttó 472.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben a „Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezetékek karbantartása” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. december 20. (a tisztítás befejezésére) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
 Városfejlesztési  Iroda útján 
 
 
48. napirendi pont 
Előterjesztés   a közterületekre kihelyezésre kerül ő hirdet őfelületek el őkészítő munkáiról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A novemberi képviselő-testületi ülésen döntés született hirdetőfelületek beszerzésére 
vonatkozóan. Árajánlatokat kértünk a hirdetőfelületek elhelyezésére. A Hordós Bau-Ép Kft. adta 
a legkedvezőbb ajánlatot. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
897/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a közterületekre kihelyezésre kerülő 
hirdetőfelületek előkészítő munkáinak elvégzésével a Hordós Bau-Ép Kft.-t (székhely: 3013 
Ecséd, Szabadság u. 68.) bízza meg bruttó 245.825,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. november 28. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és        
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
49. napirendi pont 
Előterjesztés  Hatvan város egyes közterületein elvégzend ő rágcsálóirtási munka további 
megrendelésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
A patkányirtásról van szó. A CUNAMI Bt. véleményem szerint  jól végezte a munkáját. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen, ezért továbbra is őket javasoljuk megbízni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
898/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvan város egyes közigazgatási területein 
elvégezendő további 1 alkalommal történő rágcsálóirtási munka elvégzésével a CUNAMI 
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak u. 49.) 
bízza meg bruttó 125.000,-Ft összeg erejéig. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2011. évi városüzemeltetési feladatai között a mezőgazdasági 
feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Határid ő: 2011. december 15. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és       
Városfejlesztési Iroda útján 
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50. napirendi pont 
Előterjesztés  „Villamos energia beszerzése” tárgyában indított k özbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő  
Villamos energia beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás indult, helyben központosított 
közbeszerzési eljárás. Az eljárás során egyetlen egy ajánlat érkezett a 2011. november 14-i 
határidőre. Ez az ajánlat az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. részéről érkezett, amely 
nettó 20,90 Ft/kWh ígér. Az ajánlat megvizsgálása során hiánypótlás vált szükségessé, a 
hiánypótlási határidő tegnap járt le. Tegnap volt a bíráló bizottság ülése, ahol megállapításra 
került, hogy a hiánypótlással együtt az ajánlat minden szempontból megfelel a kiírásba 
szerepelő feltételeknek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
899/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 322/2011. (V. 26.) számú határozata alapján indult, „Villamos energia 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.  (1031 
Budapest, Szentendrei út 207-209.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 
érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás 
bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 57. § (2) 
bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz 
nettó 20,90 Ft/kWh ajánlati árat.  

 
Határid ő: 2011. november 23. (eredményhirdetésre) 
                2011. december 6.    (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
51. napirendi pont 
Előterjesztés  A Sárkányköz telekmegosztásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Főépítész asszonyt megkérem, röviden ismertesse az előterjesztést. 
 
Fritsch Márta f őépítész 
Lényegében egy rendezetlen önkormányzati tulajdonú telekről van szó, amely annak idején egy 
telekegyesítési folyamat végén összevonásra került egy helyrajzi szám alá, értékesítési 
szándékkal, melyet egy 2009. évi határozat rögzített, megjelölve a vételi szándékkal jelentkező 
Kft.-t. Elsősorban ezt a határozatot szükséges hatályon kívül helyezni a telekrendezés 
elindításához, illetve a későbbi elidegenítéshez szükséges független forgalmi értékbecslés 
elkészítéséhez. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
900/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Sárkányköz telekmegosztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 225/2009. (V. 28.) számú 
képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.  
Határid ő: 2011. november 25.  
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 

Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
901/2011. (XI. 22.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Sárkányköz telekmegosztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzati tulajdonú 
5143/1 hrsz.-ú teleknek a mellékelt helyszínrajzi vázlat szerinti telekrendezésének 
elindításához. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzati tulajdonú 
5143/1 hrsz.-ú ingatlan megosztása révén létrejövő új ingatlan elidegenítéséhez szükséges 
független forgalmi értékbecslés elkészítéséhez, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 16/2006. (III. 24.) önkormányzati 
rendeletnek megfelelően. 
Határid ő: 2011. december 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 11 óra 44 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 

K.m.f 
 
 
 

  PAPP ISTVÁN 
  pénzügyi, gazdasági és 
  városfejlesztési bizottsági elnök 
 
         BARNA ATTILÁNÉ 
      jegyzőkönyvvezető 


