
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2012. június 28-án 8.15 órakor a Polgármesteri Hivatal kistermében 
tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Lestyán Balázs tag
- Marján János tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag, Bagi Miklós tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szikszai Márta jegyző
- Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető
- Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3  fő jelen van), 
megnyitotta az ülést. 

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat,  módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta:

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  546/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2012. június 28-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás 
kiegészítéséről

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

2. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel megkötendő együttműködési 
megállapodással kapcsolatos további döntésekre

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd

3. Előterjesztés Hatvan Dózsa György térre történő postai levélgyűjtő-szekrény elhelyezésére 
vonatkozó megállapodás megkötéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető



4. Előterjesztés a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának előkészítéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető

5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Lokomotív Sport Egyesület közötti 
együttműködési megállapodásban szereplő támogatási összeg módosításáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

6. Előterjesztés energiamenedzsment audit jelentésre vonatkozó megbízási szerződésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

7. Előterjesztés „A hatvani Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúra fejlesztése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

8. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzései tervének 
módosításáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

9. Előterjesztés „A hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda tetőszerkezetének felújítása és a 
felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése”  tárgyú közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

10. Előterjesztés „A hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda tetőszerkezetének felújítása és a 
felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése”  tárgyában indítandó közbeszerzési 
eljáráshoz kapcsolódó kiegészítő döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 7-10. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 7-10. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

11. Előterjesztés a csapadékvíz-elvezető rendszer hibáinak javításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

12. Előterjesztés önkormányzati képviselői keretek egy részének felhasználásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő, előadó 11-12. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2012. június 28.
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a  Robert  Bosch  Elektronika  Kft.-vel  kötött  együttműködési  megállapodás 
kiegészítéséről



Papp István: Itt arról van szó, hogy az óvodát bővíteni akarják. 
dr. Szikszai Márta: Egészen  pontosan  nem is bővítésről van szó, hanem az eredeti 
megállapodásban a  37 fő gyermek felvétele Bosch-os szülőktől az önkormányzat számára 
kötelezettséget jelent és a szabad kapacitás terhére maximum a felvehető gyermeklétszámig 
további Bosch-os dolgozók gyermekei vehetők fel. Itt most 31 főig szabad kapacitás mutatkozik, 
amire a gyerekeket felvesszük és a Bosch ehhez a tárgyi eszközöket az ő igényeik szerint biztosítja.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  547/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-
vel kötött együttműködési megállapodás kiegészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező, a Robert 
Bosch Elektronika Kft.-vel 2011. szeptember 14-én megkötött Együttműködési megállapodás 1. sz. 
kiegészítését elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a dokumentum aláírására.

Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel megkötendő együttműködési megállapodással 
kapcsolatos további döntésekre

Papp István:  Támogatni kíván bennünket a Bosch különböző feltételekkel, 8.355.000,- Ft-ot akar 
adni.  Tehát  a  médiafelületet  ki  akarja  használni,  táblákat  akar  kitenni,  gondolom  a  gyár 
környékére, felzászlózni és a buszmegállóba akar tenni hirdetéseket, valamint szponzorként kíván 
a városi rendezvényeken részt venni, ezért nekünk 8.355.000,- Ft-ot különített el erre a célra. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  548/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-
vel megkötendő együttműködési megállapodással kapcsolatos további döntésekre vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Robert Bosch Elektronika Kft.-
vel együttműködési keret-megállapodást köt. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a határozat mellékletét képező együttműködési keret-megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan  Dózsa  György  térre  történő  postai  levélgyűjtő-szekrény  elhelyezésére 
vonatkozó megállapodás megkötéséről 

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  549/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Posta Zrt. Hatvanban, 
Dózsa György téren, a hatvani belterületi 4568/54. hrsz. alatti közterületet postai levélgyűjtő 



szekrény kihelyezése céljából, díjfizetési nélkül használja.

Határidő: 2012. július 15. (a hatósági engedély kiadására)
Felelős:   Hatvan város polgármestere

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a 2012/2013. nevelési év, tanév indításának előkészítéséről

Kovács János: A köznevelési törvény szeptember 1-jén lép életbe, de nem minden rendelkezése, 
van egy fokozatosság, ugyanakkor a közoktatási törvény fokozatosan fogja érvényét veszíteni, itt a 
következő  év  tervezésénél  még  a  régi  közoktatási  törvény  szabályait  kell  figyelembe  venni, 
gondolok itt  órákra, illetve csoportokra.  A beiratkozás rendben végbement mind óvodai, mind 
iskolai  oldalon,  területen.  Itt  annyit  kell  látni,  hogy  az  óvodai  csoportok  tekintetében  nincs 
változás, ugyanannyi óvodai csoport van az elkövetkezendő évben, mint az idei nevelési évben. 
Az  iskolák  vonatkozásában  a  gyereklétszám  csökken,  ennek  következtében  városi  szinten 
összességében két osztállyal lesz kevesebb. A középiskoláknál a Bajza ugyanannyi osztállyal fog 
működni, csak egy bizonyos szerkezeti átalakulás van, mégpedig kevesebb gimnáziumi osztály 
lesz,  viszont  egyel  több  szakközépiskolai  osztály.  A  Damjanich  esetében  pedig  két 
szakközépiskolai osztállyal lesz több. Azt kell látni, hogy a képviselő-testületi határozati javaslatok 
tartalmaznak  táblázatot  és  ez  a  táblázat  adja  meg  a  következő  évhez  az  irányt  az 
intézményvezetőknek.  Annyit  szeretnék  kihangsúlyozni,  hogy  Hatvan  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  fenntartói  többletet  biztosít  az  intézményeknek,  ez  ott  van  az  anyagban,  a 
feladatcsökkenésből adódóan ugyanakkor néhány pedagógus álláshely megszüntetésére kerül sor. 
Amire még felhívnám a figyelmet, hogy a középiskola vonatkozásában a Széchenyi megszűnik 
augusztus 31-vel és helyette majd egyházi iskola kezdi meg működését Hatvanban.
Papp István: Sok iskolában az a probléma, hogy több tanár van egy szakra, ez most csapódott le. 
Erre a dajka állásra van már pályázó vagy kiírják? 
Kovács János: A dajka álláshely az intézményvezető kötelezettsége, hisz ő a munkáltató és őneki 
kell kiírnia. A dajka álláshelyet nem kell meghirdetni, ez a pedagógusokra vonatkozik, de ebben a 
munkáltató dönt.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  550/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gesztenyéskert Óvodában (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 2012. augusztus 1. napjától a 10 dajka álláshely helyett 11 dajka 
álláshelyet, valamint a 2 egyéb dolgozói álláshely helyett 3 egyéb dolgozói álláshelyet engedélyez. 
Az 1 dajka álláshely és az 1 egyéb dolgozói álláshely bővítésnek pénzügyi fedezeteként a Robert 
Bosch Elektronikai Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) által havonta fizetendő 
rendszeres működtetési hozzájárulás szolgál.

Határidő: 2012. július 31. (értesítésre)
   2012. július 31. (pénzügyi fedezet beépítésére)

Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
 Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  551/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
1. sz. melléklet harmadik részének II. 5. pontját figyelembe véve a Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.), a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) és a 
Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) óvodavezetőinek kötelező 
óraszámát a 2012/2013. nevelési évben heti 21 órával csökkenti, így ellátandó kötelező óraszámuk 
heti 6 óra.

Határidő: 2012. augusztus 31. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  552/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012/2013. nevelési évben is engedélyezi a 2 
fejlesztő óvodapedagógus álláshelyet. Óhatvanban az 1 fő fejlesztő óvodapedagógus a Napsugár 
Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) közalkalmazotti állományában, 
Újhatvanban az 1 fő fejlesztő óvodapedagógus a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) személyi állományában van. Munkaidejük megosztásra kerül az érintett településrész 
óvodái között.

Határidő: 2012. augusztus 31. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  553/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012/2013. nevelési évben indítandó óvodai 
csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:
1. óhatvani városrészben összesen: 17 csoport
a) Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.)

4 óvodai csoport;
b) Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.)

4 óvodai csoport;
c) Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.)

6 óvodai csoport;
d) Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.)

3 óvodai csoport;
2. újhatvani városrészben összesen: 14 csoport
e) Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.)

3 óvodai csoport;
f) Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.)

8 óvodai csoport;
g) Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.)

3 óvodai csoport.
Mindegyik óvodai csoport a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. mellékletében 
meghatározott átlaglétszám (20 fő) felett szervezhető, és az óvodavezetők a más településről 
jelentkezett gyermekeket is felvehetik.

Határidő: 2012. július 15. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján



A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  554/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általános iskolai beíratás 
alapján, a más településről felvételt kérő gyerekeket és az évfolyamismétlő tanulókat is figyelembe 
véve a Kossuth Lajos Általános Iskolában 2 osztály, az 5. Sz. Általános Iskolában 1 osztály, a 
Kodály Zoltán Általános Iskolában 2 osztály és a Szent István Általános Iskolában 2 osztály, azaz 
összesen 7 első osztály indítását engedélyezi a 2012/2013. tanévben. Az osztályok a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletének I. részében meghatározott átlaglétszám (21 
fő) fölött szervezhetőek.

Határidő: 2012. július 15. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  555/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) részére 2012. szeptember 1. napjától 11 óra/hét fenntartói többletórát, 
s ezért további 0,5 pedagógus álláshelyet biztosít, aminek következtében az intézményben az 1 
iskolapszichológus álláshely mellett 31 pedagógus álláshelyet engedélyez.

Határidő: 2012. július 15. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  556/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 5. Sz. Általános Iskolában (székhely: 3000 
Hatvan, Szabadság út 13.) az ellátandó feladatok csökkenése, azaz a kevesebb osztály, valamint a 
intézményi túlóraszám megfelelő mértékű biztosítása miatt 2012. szeptember 1. napjától 2 
pedagógus álláshelyet megszüntet, és így az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma 26-ról 24-
re módosul.

Határidő: 2012. július 15. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  557/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Általános Iskolában (székhely: 
3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) az előzetes igényfelmérés alapján a 2012/2013. tanévben 4 
helyett 3 napközis csoportot, valamint 1 tanulószobai csoport helyett 2 tanulószobai csoportot 
engedélyez. A feladatváltozásból adódóan a feladatcsökkenés intézményi szinten 7,5 óra/hét.



Határidő: 2012. július 15. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  558/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent István Általános Iskolában (székhely: 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) az ellátandó feladatok csökkenése, azaz a kevesebb osztály miatt 
2012. szeptember 1. napjától 1 pedagógus álláshelyet megszüntet, aminek következtében az 
intézményben az 1 iskolapszichológus álláshely mellett 30 pedagógus álláshelyet engedélyez.

Határidő: 2012. július 15. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  559/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város pedagógusai szakmai munkájának 
elősegítése, az intézményi kapcsolatok fejlesztése, a közoktatási rendszer átalakulásából következő 
feladatok közös megoldása érdekében egyetért az óvodavezetői városi munkaközösség, a 
természettudományi városi munkaközösség, a társadalomtudományi városi munkaközösség, az 
idegen nyelvi városi munkaközösség, valamint az alsó tagozatos városi munkaközösség 2012. 
szeptember 1. napjától történő létrehozásával. A képviselő-testület az 5 városi munkaközösség 
működésének elősegítése érdekében a munkaközösségvezetők személyéhez köthető közoktatási 
intézményekben 1-1 óra/hét fenntartói órakedvezményt, valamint 1-1 munkaközösségvezetői 
pótlékot biztosít.

Határidő: 2012. július 15. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  560/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012/2013. tanévre 
vonatkozóan a Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.), a Kodály 
Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.), az 5. Sz. Általános Iskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.), valamint a Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) tekintetében 2012. szeptember 1. napjától az osztályok, napközis 
csoportok, tanulószobai csoportok számát, a fenntartói többletóraszámot, mindösszesen a 
feladatellátási óraszám szükségletet, az órakedvezményeket, valamint pedagógus álláshelyek 
számát és a túlórák számát a határozat 1-4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: 2012. július 15. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján



A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  561/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) a végbemenő strukturális 
változások, a túlórák alacsony intézményi száma, valamint mivel nem minden pedagógusnak 
lehet végzettségének megfelelő feladatot adni 2 pedagógus álláshelyet 2012. szeptember 1. napjától 
megszüntet, azzal, hogy az ellátandó feladatra továbbra is biztosítja a heti 44 órát. A képviselő-
testület a 2012/2013. tanévben is biztosít az iskola részére 22 óra/hét fenntartói többletórát az 
emelt szintű csoportok, valamint az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés érdekében. 
Az intézményben 2012. szeptember 1. napjától az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma 
beleértve az iskolapszichológus álláshelyet is 37,5-ről 35,5-re módosul.

Határidő: 2012. július 15. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  562/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégiumban (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a) a jelenlegi 2 gyakorlati oktatásvezető-
helyettes helyett 2012. szeptember 1. napjától 3 gyakorlati oktatásvezetőhelyettest engedélyez és 
ennek érdekében a heti 5 óra órakedvezmény pénzügyi fedezetét az intézmény részére biztosítja.

Határidő: 2012. július 15. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  563/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012/2013. tanévre 
vonatkozóan a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában (székhely: 3000 Hatvan, Balassi 
Bálint út 17.), valamint a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban (székhely: 
3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a) tekintetében 2012. szeptember 1. napjától az osztályok számát, a 
fenntartói többletóraszámot, mindösszesen a feladatellátási óraszám szükségletet, az 
órakedvezményeket, valamint pedagógus álláshelyek számát és a túlórák számát a határozat 1-2. 
sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: 2012. július 15. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  564/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hatvanban működő 
önkormányzati fenntartású óvodák, általános iskolák, valamint középiskolák 2012/2013. tanévi 
feladatellátására vonatkozóan a maximális osztály- és csoportlétszámtól való eltérés 
engedélyezéséről a 2012. augusztusi, munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen dönt.

Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  565/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2012/2013. nevelési év, tanév 
indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2012/2013. nevelési év, 
tanév indításának előkészítéséhez kapcsolódó változások tényleges pénzügyi kihatása a Hatvan 
város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet I. félévi módosítása 
keretében kerül beépítésre.

Határidő: 2012. augusztus 25.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Lokomotív Sport Egyesület közötti 
együttműködési megállapodásban szereplő támogatási összeg módosításáról

Papp István: 200.000,- Ft-tal támogattuk régebben a Lokomotívot, most 500.000,- Ft-tal fogjuk, ez 
300.000,- Ft-ot többletet  jelent a költségvetésben. Tehát 500.000,- Ft-ot fognak kapni és ezt a 
megállapodást módosítanunk kell emiatt. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  566/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 
és a Lokomotív Sport Egyesület közötti együttműködési megállapodásban szereplő támogatási 
összeg módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete és a Lokomotív Sport Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, 
Boldogi út MÁV Sporttelep) között létrejött együttműködési megállapodásban szereplő 200.000,- 
Ft, azaz kettőszáz ezer forint támogatási összeg 2012. II. félévétől 500.000,- Ft, azaz ötszázezer 
forint támogatási összegre módosuljon.
A 300.000,- Ft többlet támogatás az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. július 10. és szeptember 10. (a II. félévi támogatás átadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  567/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 
és a Lokomotív Sport Egyesület közötti együttműködési megállapodásban szereplő támogatási 
összeg módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 



3000 Hatvan, Boldogi út MÁV Sporttelep) megkötött együttműködési megállapodást közös 
megegyezéssel a jelen határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 
módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodást 
módosító okirat aláírására.

Határidő: 2012. július 5. (a szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés energiamenedzsment audit jelentésre vonatkozó megbízási szerződésről

Papp István: Az önkormányzat felül akarja vizsgáltatni a villamos energia, gázenergia számláit, az 
esetleges hibákat, túlfizetéseket. Három cég pályázott erre, a sikerdíj 30%-ért, 40%-ért, illetve 35%-
ért + ÁFA, tehát amit talál, az az övé lesz a sikerdíj arányában. Itt a győztes egy győri cég lesz: az 
OLC Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  568/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az energiamenedzsment audit 
jelentésre vonatkozó megbízási szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata energiamenedzsment audit jelentési feladat elvégzésével az OLC 
Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 9027 Győr, Budai u. 5/A.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt a jelen határozat mellékletében szereplő 
megbízási szerződés szerinti tartalommal.

Határidő: 2012. július 29. (szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

7./ napirendi pont 
Előterjesztés „A hatvani Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúra fejlesztése”  tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról

Papp István: Itt arról van szó, hogy olcsóbb lesz.
dr. Szikszai Márta: Szakemberek véleménye szerint az önkormányzatnál nagyon elavult az egész 
informatikai infrastruktúra, a hálózat, a hardverek, ezért van ez a vékony klienses struktúra. Ez azt 
jelenti, hogy van egy szerver és winchester  nélküli gépek vannak, azokról nem lehet különféle 
programokat telepíteni, csak az, ami a szervergépen rajta van, illetve a hálózattal is vannak gondok 
a hivatalban. Ez a fejlesztés tartalmazná a hálózatnak a teljes kiépítését, az optikai 
gerinchálózatnak a lefektetését, illetve a belvárosban innen menne a wifi, ami mindenki számára 
hozzáférhető lenne. Ami tetemes összeg lesz ezen a pályázaton belül arányaiban, azok a 
szoftverek. Elindulunk ezzel a folyamattal, nyilvánvaló, hogy majd szakembereknek fogjuk kérni 
benne a segítségét. Külön nehezíti a dolgunkat az, hogy megcsináljuk a Polgármesteri Hivatalban 
ezt a hálózatkiépítést, de még nem tudjuk, hogy a járásokkal egészen konkrétan mi lesz. Tudjuk, 
hogy lesznek, azt is tudjuk, hogy nagyjából milyen feladat megy el, de azt, hogy ezt a 
Kormányhivatal hol kívánja létrehozni helyileg, milyen infrastruktúrát szeretne, nem tudjuk. Ezzel 
a döntéssel elindul a pályázatnak az előkészítése és a szakemberekkel a műszaki tartalmat össze 
fogjuk rakni.
Papp István: Ez azt jelenti, hogy béreljük három évig és a vételi jogot is megszerezzük?
dr. Szikszai Márta: Ugyanúgy, mint ahogy most a nyomtatóknál három év bérlet után van egy 
határidő arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat opciós jogával éljen és pl. a nyomtatóknál egy 
havi bérleti díjért tulajdonjogot szerez az önkormányzat.
Papp István: Akkor nem úgy van, hogy határozatlan ideig béreljük?



dr. Szikszai Márta: Nem, nem határozatlan idejű.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  569/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A hatvani Polgármesteri 
Hivatal informatikai infrastruktúra fejlesztése”  tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A hatvani Polgármesteri Hivatal 
informatikai infrastruktúra fejlesztése”  elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti 
eljárásrendben. A beszerzés nettó becsült értéke 50.000.000,- Ft.
A szükséges fedezet 2012. évi összege nettó 4.166.667,- Ft (azaz bruttó 5.291.667,- Ft), Hatvan város 
2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási 
kiadások között a „Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszer fejlesztése, eszközbeszerzés” 
költséghelyen rendelkezésre áll.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A hatvani Polgármesteri Hivatal 
informatikai infrastruktúra fejlesztése”  elnevezésű, 50.000.000,- Ft nettó becsült értékű, nemzeti 
eljárásrendben lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot 
választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat az 
ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Kondek Zsolt, képviselő;
2.) Princz Tibor informatikus;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési tanácsadó;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető.

Határidő: 2012. július 15. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzései tervének módosításáról

Papp István: Az előzőek miatt  a közbeszerzési tervet is módosítanunk kell. Itt van a papíráru, 
tisztítószer és utántöltő kellék és belejön ide ez is, tehát azért kell módosítani, mert ebbe 
belevettük.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  570/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 
2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 33.§-a szerinti 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervét elfogadó 101/2012. (II. 22.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A közbeszerzési terv 6-8. pontjaiban feltüntetett beszerzések becsült értékét, valamint az eljárás 
tervezett indításának dátumát az alábbiak szerint módosítja:

  
6.

Irodaszerek, 
nyomtatványok és egyéb 

papíráru beszerzése

Nemzeti (egyszerű) 
eljárásrend

4.351.175.- Ft 2012. július 15-ig



7.
Vegyi tisztítószerek 

beszerzése
Nemzeti (egyszerű) 

eljárásrend
3.309.154.- Ft 2012. július 15-ig

8.
Utántöltő kellékanyagok 

beszerzése
Nemzeti (egyszerű) 

eljárásrend
2.179.982.- Ft 2012. július 15-ig 

A közbeszerzési tervet az alábbi új 12-14. sorszámú beszerzésekkel egészül ki:

12.
„Stúdiótechnikai eszközök 

beszerzése” 
Nemzeti (egyszerű) 

eljárásrend
14.956.692,- Ft 2012. július 31-ig

13.

"Liszt Ferenc utca és 
környéke árvízvédelme” 

című pályázathoz 
kapcsolódó építési munkák 

megrendelése”

Nemzeti (egyszerű) 
eljárásrend

70.629.890,- Ft 2012. július 31-ig

14.
„A hatvani Polgármesteri 

Hivatal informatikai 
infrastruktúra fejlesztése”

Nemzeti (egyszerű) 
eljárásrend

50.000.000,- Ft 2012. július 31-ig

A képviselő-testület elfogadja jelen határozat mellékletét képező módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt 2012. évi közbeszerzési tervet.

Határidő: 2012. július 5. (honlapon történő közzétételre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

9./ napirendi pont 
Előterjesztés „A hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda tetőszerkezetének felújítása és a 
felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése”  tárgyú közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésről
 
Papp István: Itt egy pályázó ajánlata érkezett be, az aldebrői cégnek a pályázata, ez  nettó 
47.756.443,- Ft, ami a 60 MFt-os képest kevesebb. Ehhez kaptunk pályázati pénzt? 
dr. Szikszai Márta: Még nincs benne döntés.
Papp István: De elképzelhető, hogy ebből kapunk valamit? 
dr. Szikszai Márta: Igen, 20 MFt-ra nyújtottuk be a pályázatot, a  maximálisan megpályázható 
összegre.  

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  571/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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 260/2012. (IV. 26.) számú határozata alapján indult, „A hatvani 
Markovits Kálmán Városi Uszoda tetőszerkezetének felújítása és a felújításhoz kapcsolódó kiviteli 
tervek elkészítése”  tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek az Agria Face Kereskedelmi, Hirdető és Látványtervező Kft. 
(3353 Aldebrő, Iskola út 2/1.) 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 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz 47.756.443,- Ft +ÁFA kalkulált 
ajánlati ár összeget.



Határidő: 2012. június 28. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

10./ napirendi pont
Előterjesztés „A hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda tetőszerkezetének felújítása és a 
felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése”  tárgyában indítandó közbeszerzési 
eljáráshoz kapcsolódó kiegészítő döntésről

Schósz Gabriella: Az összeg változott, a becsült költségnél magasabb lesz a kivitelezési költség, 
mivel magasabb ajánlat került benyújtásra, mint a becsült költség volt.  

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  572/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A hatvani Markovits Kálmán 
Városi Uszoda tetőszerkezetének felújítása és a felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” 
tárgyában indítandó közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó kiegészítő döntésről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda 
tetőszerkezetének felújítása és a felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítéséhez a 196/2012. 
(III. 29.) számú képviselő-testületi határozat alapján biztosított 32.725.393,- Ft + ÁFA összegen felül 
további 15. 031.050,- Ft + ÁFA összeget biztosít, melynek fedezetére felhalmozási hitel kerül 
felvételre.

Határidő: 2012. június 28. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

11./ napirendi pont
Előterjesztés a csapadékvíz-elvezető rendszer hibáinak javításáról

Schósz Gabriella: Fel van sorolva, hogy egyenként mely vállalkozóktól milyen munkákra kértünk 
árajánlatot és kiderül, hogy mely cégek nyerték el ezeket a munkákat. Mindig a legkedvezőbb 
ajánlatot adót választottuk ki, velük célszerű szerződést kötni ezekre a munkákra.  
Papp István: A Hordós-Bau Kft. jól dolgozik, az Arany J. utcában a buszmegállót szépen 
megcsinálták. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  573/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Horváth Mihály út 12. sz. előtti víznyelő akna 
helyreállításával, a Szabadság út 15. sz. előtti zárt csapadékcsatorna akna kijavításával és a 
Majtényi utcai víznyelő akna építési munkálataival a GEOGÉP Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, 
Réhely u. 39.) bízza meg bruttó 112.374,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a „Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezetékek karbantartása”  költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. július 30. (kivitelezésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján



A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  574/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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 Dobó téri víznyelő akna építési munkálataival a Mézsorás 
Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg bruttó 66.040,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a „Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezetékek karbantartása”  költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. július 30. (kivitelezésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  575/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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 Hegyalja úti mederlapozott árok kijavításával, a Ferencesek 
utcában mederlapozás helyreállításával, az 5. Sz. Általános Iskola előtti aknák szintbe 
helyezésével, a Szent István Általános Iskola utcai aknájának kijavításával, valamint a Báthory I. 
utcában járható folyóka és víznyelő akna építési munkálataival a Hordós Bau-Ép Kft.-t (3013 
Ecséd, Szabadság út 68.) bízza meg bruttó 259.721,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a „Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezetékek karbantartása”  költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. július 30. (kivitelezésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

12./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati képviselői keretek egy részének felhasználásáról 

Schósz Gabriella: Lestyán Balázs, Nádas Sándor és Kondek Zsolt képviselő úr, valamint Köves 
Gáborné képviselő asszony különböző dolgokat szeretne a képviselői kerete terhére 
megcsináltatni. Lestyán Balázs pld. a Pázsit úton szeretne parkrendezési munkákat csináltatni, ami 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-nek a közszolgáltatási feladatában 
szereplő szerződéséhez kapcsolódik, ezért tőlük kértünk kizárólagosan árajánlatot, valamint 
szeretne a körzetébe több helyre szemétgyűjtőt elhelyezni. Javasoltuk, hogy amik már korábban 
elhelyezésre kerültek, a Városszépítő Kft.-nek a szemétgyűjtői, továbbra is ezek  a  típusok 
kerüljenek elhelyezésre, ezért mint kizárólagos forgalmazótól, a Városszépítő Kft.-től kértünk erre 
vonatkozóan árajánlatot. Ezen kívül van egy hirdetőtábla, amit szeretne elbontatni Lestyán Balázs, 
erre több vállalkozótól kértünk ajánlatot, valamint a Hajós Alfréd utcában a lánckorlátnak a 
felújítási munkáira kértünk ajánlatot. Nádas Sándor a Zrínyi utcai játszótérre szeretne egy bébi 
hintát elhelyeztetni. A Hatvani  Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-nek a 
közszolgáltatási szerződésében a feladat ellátása benne van, így csak tőlük kértünk erre 
vonatkozóan árajánlatot, továbbá szeretne 1 db padot és 1 db szemétgyűjtőt arrébb helyeztetni 
lakossági igényre. Erre három árajánlatot kértünk be vállalkozóktól. A Penny melletti gyalogos 
átkelőhelynek a  terveztetésére is az ő kérésére kértünk árajánlatot, hogy a Horváth M. úton át 
lehessen kelni. Ennek a tervezésére a MONALIZA Bt. adta a legkedvezőbb ajánlatot. A hatvani 
Református templom előtt a gépjárművektől szükséges lenne egy területrészt elzárni, mivel 
gépjárművel mindig felállnak a közterületre. Erre is kértünk ajánlatokat. Köves Gáborné pedig 



padot szeretne elhelyeztetni. Pécsi típusú padok kerültek korábban elhelyezésre, ezért szintén a 
Városszépítő Kft.-től kértünk erre, mint kizárólagos forgalmazótól árajánlatot. A tiszti lakótelepre 
kívánja ezt a padot elhelyezni, valamint Kondek Zsolt jelezte, hogy a Bajcsy-Zsilinszky út – 
Rákóczi út kereszteződésében lévő cukrászda melletti autóbusz-megállóhoz nehezen tudnak az 
idős emberek feljutni, mert nagyon magasan helyezkedik el és ennek az akadálymentesítésére 
kértünk ajánlatot több vállalkozótól. Nem lépcső lesz, hanem rámpa korláttal. Tehát babakocsival 
is fel tudnak menni, egy korlát lesz mellé helyezve. Mindenhol  a  legkedvezőbb  ajánlattevőt 
javasoltuk. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  576/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 7 db „Jászberényi csővázas I”  típusú 
szemétgyűjtő beszerzésével a Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza 
meg bruttó 212.471,- Ft összegben, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. június 29. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  577/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Horváth M. úton a Profi mellett lévő 
Sport feliratú hirdetőtábla eltávolításával, a Hatvan, Hajós A. utcában lévő vas oszlopok és 
lánckorlátok felújításával, a Hatvan, Horváth M. út 5. szám mellett lévő 1 db széttört beton 
virágtartó elszállításával, valamint 7 db szemétgyűjtő helyszínre történő szállításával, telepítésével 
a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 99.055,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. június 29. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  578/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg –  Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján – bruttó 594.424,- Ft összegben a Hatvan, Szabadság 
út 1-3. szám előtt lévő, valamint a Hatvan, Pázsit u. 14-16. szám előtt lévő zöldterület rendezésével.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. június 29. (megrendelésre)



Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  579/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 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 146.050,- Ft összegben a Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. út 13.) udvarára egy új 
ivókút telepítésével, valamint a Zrínyi úti játszótérre, pedig egy bébihinta ülőke elhelyezésével.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. június 29. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  580/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvan, Tabán út 26. szám alatt lévő társasház 
mellett található 1 db pad és 1 db szemétgyűjtő áthelyezésével Koroknai István egyéni vállalkozót 
(székhely: 3000 Hatvan, Apród u. 15.) bízza meg bruttó 7.960,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. június 29. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  581/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Horváth M. úton (3. sz. főút) a Penny 
Market élelmiszerbolt környékén gyalogos átkelőhely engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítésével a MONALIZA Tervező- és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3390 Füzesabony, Egyetértés 
u. 2.) bízza meg bruttó 279.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. június 29. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
              Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  582/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 



szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a hatvani Református templom (Hatvan, Dózsa 
Gy. u. 9.) előtt gépjárművektől elzárt terület kialakításával a HORDÓS-BAU-ÉP Kft.-t (3013 Ecséd, 
Szabadság u. 68.) bízza meg bruttó 23.876,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. június 29. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  583/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 1 db „Pécsi”  típusú pad beszerzésével a 
Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg bruttó 74.676,- Ft 
összegben, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. június 29. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  584/2012.  (VI.  28.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Bajcsy-Zs. út és Rákóczi út kereszteződésében 
lévő cukrászda melletti buszváró akadálymentesítésével a HORDÓS-BAU-ÉP Kft.-t (3013 Ecséd, 
Szabadság u. 68.) bízza meg bruttó 49.530,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. június 29. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

Több napirendi  pont  nem lévén Papp István elnök megköszönte  a  jelenlévők részvételét  és  a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.45 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________     __________________________________  
Papp István                      Jávorkáné Jenei Katalin

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési            jegyzőkönyvvezető  
                      Bizottság elnöke        


