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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 2012. április 24-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis 
tanácskozó termében tartott nyílt  üléséről 

Jelen vannak:   

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

 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Szikszai Márta   jegyző 
dr. Kovács Éva   ügyvéd  
Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella   műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Kovács János    intézmény felügyeleti irodavezető 
Dudásné Csikós Éva                        igazgatási osztályvezető 
dr. Borbás Zsuzsanna   pályázati és településfejlesztési osztályvezető 
Hegymeginé Medveczki Éva  adóügyi osztályvezető 
Márkus Sándor   ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 
Hídvéginé Rodek Erzsébet  belső ellenőr 
Oláh Natália    belső ellenőr 
Gulyás Csaba    könyvvizsgáló 
Dr. Stankovics Éva   Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit  
     Közhasznú Kft. ügyvezető igazgató 
Nagy Ferenc    Széchenyi Zsigmond Kárpát medencei Magyar Vadászati  
     Múzeum Beruházó Nonprofit Kft. 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 Bagi Miklós bizottsági tag igazoltan marad távol. 
 
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata  volt. 
 
Kérte,  hogy Gulyás Csaba könyvvizsgáló úr egyéb elfoglaltsága miatt a 15. napirendi  pontot 
„Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2011. 
évi gazdálkodásának és annak pénzügyi teljesítéséről” 1. napirendi pontként tárgyalja 
bizottság. 

 



 

 189  

Felvetetni kérte  12. napirendi pontként: Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, 
13. napirendi pontként: Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek 
létesítésről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
50. napirendi pontként: Előterjesztés az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási 
szerződés módosításáról, 
51. napirendi pontként: Előterjesztés a hatvani 0363/16, 0363/38, 0363/39 és a 0364 helyrajzi 
számú ingatlanok telekhatárainak rendezéséről, 
52. napirendi pontként: Előterjesztés a „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és 
oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos 
döntésekről 
 
Papp István bizottsági elnök  
Kérte a bizottság tagjait, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok módosítására tett 
javaslatát fogadják el. Az ülés napirendjét szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
259/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2012. április 24-i nyílt és zárt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 

NYÍLT ÜLÉS:  
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 
2011. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
2. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 

Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának visszahívásáról és ezzel egyidejűleg az új 
könyvvizsgáló megválasztásáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
3. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 

Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági 
jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

4. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. által 
benyújtandó pályázathoz való hozzájárulás megadásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
5. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 

Nonprofit Közhasznú Kft. – számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegének jóváhagyása 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

6. Előterjesztés egyes kórházi eszközök selejtezéséről 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

7. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata által a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
részére átadott szolgáltatás után fizetendő ÁFA megtérítéséről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
8. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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9. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. felügyelőbizottsági 
tagjának lemondó nyilatkozata elfogadásáról és új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

10. Előterjesztés a Nepomuki Szent János szobor felállításával kapcsolatos egyéb döntésekről 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

11. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

12. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
13. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 

használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
14. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   

15. Előterjesztés a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskoláról, valamint 
a Váci Egyházmegye Ordináriusával kötendő együttműködési megállapodásról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
16. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata kiemelt rendezvényeinek időpontjáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

17. Előterjesztés a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.-vel megkötendő szerződésről 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
 

18. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
19. Előterjesztés az önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá alakulásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

20. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi adóztatási tevékenységéről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
21. Előterjesztés az önkormányzati adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló 

Megbízási szerződés megkötésére 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   
22. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 

21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
23. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
24. Előterjesztés a tervezési szerződés megszüntetéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
25. Előterjesztés a Hatvani Evangélikus Egyházközség támogatásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
26. Előterjesztés a Hatvan, Balassi B. út 21. szám alatt kialakítandó adománybolt engedélyezési 

terveinek elkészítéséről szóló 614/2011. (X. 27.) számú képviselő-testületi határozat hatályon 
kívül helyezéséről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

27. Előterjesztés a hatvani 3978/57 és a 3978/58 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-
rendezéséről 
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 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
28. Előterjesztés a hatvani 2685/1 és a 2685/2 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-

rendezéséről és megosztásáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
29. Előterjesztés a hatvani 2995 és a 3012 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezéséről és 

megosztásáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
30. Előterjesztés a hatvani 3005/6 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
31. Előterjesztés a hatvani 2213 helyrajzi számú és a 2217 helyrajzi számú ingatlanok 

telekhatár-rendezéséről és az ingatlanrendezéshez szükséges 459 m2 nagyságú területrész 
megvásárlásáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

32. Előterjesztés a hatvani 2980 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adására vonatkozó 
szerződés módosításához kapcsolódó nyilatkozatról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
33. Előterjesztés padlótisztító gép beszerzéséről 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
  
34. Előterjesztés „A hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda tetőszerkezetének felújítása és a 

felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” tárgyában indítandó közbeszerzési 
eljárásról, valamint a 2012. évi közbeszerzési terv módosításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

35. Előterjesztés a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

36. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzéseire vonatkozó 
statisztikai összegzésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

37. Előterjesztés a „Közvilágítási villamos energia beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésekről 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
  
38. Előterjesztés közterületi padok beszerzésére képviselői keretből 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
39. Előterjesztés a Hatvan közigazgatási területén belül lévő egyes zárt csapadékcsatorna 

szakaszok takarításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
40. Előterjesztés az Arany János utca 2/c. előtti buszmegálló víztelenítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
41. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alkalmából készítendő dísztáblák 

legyártásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

42. Előterjesztés zászlótartók beszerzéséről  
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

43. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti 
rendszerbe történő bekapcsolásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

44. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáiról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

45. Előterjesztés a hatvani autóbusz-pályaudvar akadálymentesítéséről 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
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46. Előterjesztés intézményi játszóterek fejlesztéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

47. Előterjesztés a felújított Kossuth tér területét érintő forgalmi rend változásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

48. Előterjesztés egyes kis értékű betonozási munkák elvégzéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

49. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken, valamint közterületeken történő 
fakivágásokról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
50. Előterjesztés az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés 
      módosításáról  
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
51. Előterjesztés  a hatvan 0363/16, 0363/38, 0363/39 és a 0364 helyrajzi számú ingatlanok  
      telekhatárainak rendezéséről 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
52. Előterjesztés a „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési  
     szerepének infrastrukturális erősítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
 
 

NAPIREND 
ZÁRT ÜLÉS 
 

1. Előterjesztés „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozására 
  (HATÁROZAT-EGYSZERŰ) 
 

    
   
 
1. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáró l. Beszámoló az 
önkormányzat  2011. évi gazdálkodásáról és annak pé nzügyi teljesítésér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az államháztartási törvénynek megfelelően elkészítettük a 2011. évi zárszámadási rendeletet 
és az ahhoz kapcsolódó szöveges indoklást. Az előterjesztésben olvasható, hogy 2011-ben 
nehézségeink voltak, főként az első félévben, illetve a szeptember 30.-i időszakig. Likviditási 
gondjaink keletkeztek, mert egyrészt nagy beruházásokat kellett meg finanszírozni előre, 
melyeknek a bevételei év végére érkeztek meg a számlánkra, másrészt, az adóbevételek 
csúszása miatt jelentkeztek nehézségek. Az adómérték változása érintette az önkormányzatot, 
oly mértékben, hogy szeptemberben érkeztek meg nagyobb mértékben az adóbevételek. Év 
elején még 392 millió működési hiánnyal kezdte meg az önkormányzat a munkáját, mely 
működési hiány szerencsére év végére nullára redukálódott. A felhalmozásban lett 57 millió 
forint hiány, amelyet feladat elhagyásokkal még tudtunk kompenzálni. A nehézségek ellenére –
azt gondolom – jó évet zártunk, mivel - főleg az adóbevételek tekintetében -, túlteljesítések 
történtek. Ezért évvégére nem volt már folyószámlahitelünk, tehát 2011. évről nem hoztunk át 
olyan terhet, amelyet 2012. évben kompenzálnunk kellett volna. a szöveges beszámolóba és a 
zárszámadási rendeletbe a törvénynek megfelelően kerültek beépítésre a számok, tehát 
egyszer pénzforgalmi jellegű kimutatások készültek, vagyon kimutatás illetve a 
pénzmaradvánnyal kapcsolatos kimutatások kerültek beépítésre. Bár nehézségeink voltak, 
ugyanakkor az intézmények működését sikerült zökkenőmentesen biztosítani. Július 1-ével 
nagy átszervezések voltak az intézményi hálózatban, ezeket sikerült megoldani, úgy érzem 
ennek ellenére a működtetésük zavartalan volt. Folyamatban lévő beruházásaink elkészültek, a 
pénzügyi teljesítésben a bevételek és kiadások terén is a 100 %-tól való lemaradást főleg a 
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szennyvízberuházás bevétele és kiadása okozza. Vannak olyan tételek, amelyek 2012-re jöttek 
át és ezeknek a teljesítése nagy volumenű. 
 
Gulyás Csaba könyvvizsgáló 
A mi feladatunk az egyszerűsített beszámoló auditálása volt. Összességében hitelesített 
záradékkal láttuk el a beszámolót, amely azt jelenti, hogy a mérleg és a beszámoló azok 
megbízható valós képet adnak az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről. Az anyagban 
látható, hogy voltak auditálási eltérések, amelyek korrigálásra kerültek. Ezeknek a számviteli 
rendezése 2012-ben fog megtörténni. Ezek nem olyan mértékűek, amelyek a beszámolót 
jelentősen befolyásolnák, de korrigálásra szükség van. Kérjük a Tisztelt Bizottságot, illetve a 
Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az adóink növekedtek, egyértelműen látható és ez jó. 
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
260/2012. (IV.  24.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról, az önkormányzat 2011. évi 
gazdálkodásának és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2012. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A zárszámadási rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
261/2012. (IV.  24.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról, az önkormányzat 2011. évi 

gazdálkodásának és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést és a mellékelt 2011. évi 

zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Gulyás Csaba könyvvizsgáló távozott.  
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendel őintézet Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának visszah ívásáról és ezzel egyidej űleg az új 
könyvvizsgáló megválasztásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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dr. Kovács Éva ügyvéd 
Az Albert Schweitzer Kórhát –Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. jelenlegi 
könyvvizsgálója a hatályos a hatályos cégkivonat és az alapító okirat szerint az X-Audit Kft., a 
könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy pedig Molnár László. A gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének1) pontja szerint a taggyűlés kizárólagos 
hatáskörébe tartozik többek között a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és 
díjazásának megállapítása. Tekintettel arra, hogy itt egy egyszemélyes társaságról van szó, a 
Gt. alapján ezeket a jogokat a képviselő-testület gyakorolja. A testületnek lehetőségében és 
módjában áll a könyvvizsgáló visszahívása. Az első határozati javaslat a könyvvizsgáló 
visszahívásáról szól a testületi ülés napjával, április 26-ával, a második határozati javaslat az új 
könyvvizsgáló megválasztásáról szól. Az új könyvvizsgáló a DEN Számviteli Szolgáltató Kft., a 
könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy pedig Dencs József könyvvizsgáló. A 
Könyvvizsgáló megbízatásának a díja 99.000,- Ft+ÁFA/hó. Tudomásom szerint ez kevesebb, 
mint a korábbi könyvvizsgálónak a díja volt. A határozati javaslat szerint a megbízatás ideje 
2012. április 26. napjától 2014. március 31. napjáig tart. A harmadik határozati javaslat az 
alapító okirat módosításáról szól mindezeknek megfelelően, illetve felhatalmazza polgármester 
urat alapító okirat módosításának aláírására. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
262/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának visszahívásáról és ezzel egyidejűleg új könyvvizsgáló 
megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) 
l) pontja alapján 2012. április 26. napjával könyvvizsgálói tisztségéből visszahívja az X-Audit 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg.száma: 10-09-028505, adószáma: 14391769-
3-10, címe: 3390 Füzesabony, Szentkorona u. 9., kamarai nyilvántartási száma: 002614. A 
könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Molnár László, 
kamarai nyilvántartási száma: 000073, anyja neve: Zele Mária, lakcím: 3390 Füzesabony, 
Szentkorona u. 9.) 
  
Határid ő: 2012. május 26. (az okiratok cégbíróság részére történő benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  

 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
263/2012. (IV.  24.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának visszahívásáról és ezzel egyidejűleg új könyvvizsgáló 
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megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a  gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) 
l) pontja alapján 2012. április 26. napjával 2014. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra 
megválasztja a társaság könyvvizsgálójának a DEN Számviteli Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (cg.száma: 01-09-361151, adószáma: 10829073-3-43, címe: 1112 
Budapest, Neszmélyi út 11/b. 1. em. 2., kamarai nyilvántartási száma: 000085. A 
könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Dencsi József, 
kamarai nyilvántartási száma: 003128, anyja neve: Vellai Ida, lakcím: 1112 Budapest, 
Neszmélyi út 11/b 1.2.). 
 
Hatvan Város Önkormányzata a könyvvizsgáló díját 99.000,- Ft + ÁFA/hó összegben állapítja 
meg. 
  
Határid ő: 2012. május 26. (az okiratok cégbíróság részére történő benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
264/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának visszahívásáról és ezzel egyidejűleg új könyvvizsgáló 
megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-

Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
- az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
14./ A társaság könyvvizsgálója: 
A társaság könyvvizsgálója:  
DEN Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felel ősségű Társaság 
cg.száma: 01-09-361151 
adószáma: 10829073-3-43 
címe: 1112 Budapest, Neszmélyi út 11/b. 1. em. 2. 
kamarai azonosítószáma: 000085 
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felel ős természetes személy neve:  
Dencsi József 
kamarai nyilvántartási száma: 003128 
anyja neve:Vellai Ida 
lakcím: 1112 Budapest, Neszmélyi út 11/b. 1/2. 
A könyvvizsgáló megbízatásának kezd ő időpontja: 2012. május 26. 
A könyvvizsgáló külön okirat keretében nyilatkozik, hogy olyan ok, tény, vagy körülmény, 
mely személyét a könyvvizsgálói tisztség ellátásából kizárná nincs, e tisztséget feltétel 
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nélkül elfogadta. 
A könyvvizsgáló megbízatása: 2014 . május 31. napjá ig tart. 
A könyvvizsgáló gyakorolja a 2006. évi IV. törvény 40.-44.§-ban meghatározott jogokat 
és teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeket. 
A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat 
elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági 
társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá 
megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, 
működésének eredményeiről. 
A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely 
veszélyeztetheti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független ellátását.  
A társasági könyvvizsgáló nem hívható vissza a független könyvvizsgálói jelentésben 
tett megállapítások miatt, s azért sem, ha megtagadja a társaság számviteli törvény 
szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot. 
Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki – 
a./ az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja, 
b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenységek kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c./a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,  
d./ az a) -c ) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 
Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú társaság vezető tisztségviselője és 
felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b / pontja), 
továbbá a közhasznú társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított 
három évig. 
Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a 
könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára 
(vezető szervének tagjaira) vezető tisztségviselőjére, és vezető állású munkavállalójára 
is alkalmazni kell. 
A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát 
nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más 
feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a választott 
tisztségével összefüggő feladatait. 
 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az alapító okiratot módosító 
okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert az alapító okiratot 
módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez 
szükséges egyéb okiratok aláírására. 

  
Határid ő: 2012. május 26. (az okiratok cégbíróság részére történő benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  

 
 

3. napirendi pont 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendel őintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasz núsági jelentésér ől és adózás 
utáni eredményének felhasználásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Kovács Éva ügyvéd 
A kórház a 2000. évi C. törvény alapján köteles beszámolót készíteni. Ennek megfelelően a 
kórház elkészítette a beszámolóját, valamint a közhasznúsági jelentést. Ezeket a 
felügyelőbizottság 19.-én megtartott ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Erre 
tekintettel három határozati javaslat születetett. Ez első a 2011. évi beszámolónak a 
jóváhagyása, a második a közhasznúsági jelentés jóváhagyása, illetve tekintettel arra, hogy a 
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mérleg szerinti eredmény pozitív lett, a mérlegszerinti eredménynek az eredménytartalékba 
helyezéséről szól a harmadik határozati javaslat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:  
 
265/2012. (IV.  24.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról 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 Kft. (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Balassi B u. 
16.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a 
értelmében az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. jelen 
határozat mellékletét képező, 2011. évre szóló éves beszámolóját jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2012. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:  
 
266/2012. (IV.  24.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli 
törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról 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 Kft. (cg.száma:10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi B. u. 16.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény 29. § (3) bekezdése értelmében az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit 
Közhasznú Kft. jelen határozat mellékletét képező 2011. évre szóló közhasznú éves 
beszámolóját és közhasznú jelentését jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2012. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:  
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267/2012. (IV.  24.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli 
törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról 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 Kft. (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi B. u. 16.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a társaság 5.806 e Ft 
mérleg szerinti eredményét eredménytartalékba helyezi. 
 
Határid ő: 2012. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
4. napirendi pont 
 Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendel őintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 

által benyújtandó pályázathoz való hozzájárulás meg adásáról   
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Kovács Éva ügyvéd 
A kórház a korábbi gyakorlatának megfelelően ismét részt kíván egy pályázaton, ezúttal a 
TÁMOP-6.1.2/11/1 számú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok – lokális 
színterek tárgyú pályázaton. 
Fontos tudni a pályázatról, hogy az igényelhető támogatás összege 10.000.000 Ft, vissza nem 
térítendő támogatás, a támogatás intenzitása 100 %-os. Egy határozati javaslat van, melyben 
Hatvan Város Önkormányzata támogatja a kórház pályázaton való részvételét, annak 
benyújtását. 
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:  
 
268/2012. (IV. 24.) 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. által 
benyújtandó pályázathoz való hozzájárulás megadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve hozzájárulását adja ahhoz és támogatja, hogy az Albert 
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság a TÁMOP-6.1.2/11/1 azonosítóval meghirdetett Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok – lokális színterek című pályázaton részt vegyen és 
pályázatot nyújtson be. 
 
Határid ő: 2012. május 4. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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5. napirendi pont 

Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendel őintézet Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. – számára a jogszabályok á ltal el őírt – szabályzatai 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegé nek jóváhagyása  

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Kovács Éva ügyvéd 
Korábbi bizottsági üléseken már elfogadásra kerültek a kórház - a jogszabályok által számára - 
kötelezően előírt szabályzatai. Egyrészt vannak olyan szabályzatok, amelyeket a kialakult 
gyakorlat következtében módosítani szükséges és célszerű ezeket egységes szerkezetbe 
foglalni, másrészt vannak olyan szabályzatok, amelyek most kerültek megalkotásra, új 
jogszabályi előírásoknak megfelelően, illetve mert a munkafolyamatban most került ezekre sor. 
Ezen szabályzatoknak az elfogadása a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozik. Ezért összesen 11 határozati 
javaslatunk van. A határozatok a szabályzatok elfogadásáról, illetve a szabályzatok 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadásáról szólnak. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
269/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városf ejlesztési 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 
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által elkészített HACCP Kézikönyv 
szövegét. 
 
Határid ő: 2012. április 27. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere jegyző útján 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
270/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városf ejlesztési 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 
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által elkészített Takarítási 
Szabályzat szövegét. 
 
Határid ő: 2012. április 27. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere jegyző útján 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
271/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városf ejlesztési 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 
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által elkészített 
Gyógyszergazdálkodási Szabályzat szövegét. 
 
Határid ő: 2012. április 27. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere jegyző útján 

 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
272/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városf ejlesztési 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 
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által elkészített Munkahelyi 
Sugárvédelmi Szabályzat szövegét. 
 
Határid ő: 2012. április 27. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere jegyző útján 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés ötödik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
273/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városf ejlesztési 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 
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 26.) ügyvezetése által elkészített Élelmezési 
Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Határid ő: 2012. április 27. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere jegyző útján 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés hatodik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
274/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városf ejlesztési 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 
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 26.) ügyvezetése által elkészített Iratkezelési 
Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Határid ő: 2012. április 27. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere jegyző útján 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés hetedik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
275/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városf ejlesztési 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 
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 26.) ügyvezetése által elkészített Esélyegyenlőségi 
Terv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Határid ő: 2012. április 27. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere jegyző útján 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés nyolcadik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
276/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városf ejlesztési 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 
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 26.) ügyvezetése által elkészített Pénzkezelési 
Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Határid ő: 2012. április 27. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere jegyző útján 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés kilencedik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
277/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városf ejlesztési 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 
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 26.) ügyvezetése által elkészített Számlatükör 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Határid ő: 2012. április 27. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere jegyző útján 

 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés tízedik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
278/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városf ejlesztési 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 
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 26.) ügyvezetése által elkészített Vezetékes és 
Mobiltelefon Használati Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Határid ő: 2012. április 27. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere jegyző útján 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés tizenegyedik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
279/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városf ejlesztési 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 
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 26.) ügyvezetése által elkészített Informatikai 
Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Határid ő: 2012. április 27. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere jegyző útján 
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6. napirendi pont 

Előterjesztés egyes kórházi eszközök selejtezésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Kovács Éva ügyvéd 
A kórházban kis és nagy tárgyi eszközök selejtezésére kell, hogy sor kerüljön. Ezen kis és nagy 
tárgyi eszközöknek a listája az előterjesztés mellékletét képezi. Ezekhez a szakvélemények 
bekérésre kerültek, melyek megtekinthetőek a költségvetési osztályon. A szakvélemények tehát 
megvannak, kis értékű tárgyi eszközök közül valamennyi selejtezésre kerül, a nagy értékű 
tárgyi eszközök közül pedig az előzetesen egyeztetett tárgyi eszközök közül az előzetesen 
egyeztetett estközök kerülnek kizárólagosan selejtezésre, ezek közül is inkább a kisebb 
értékűek. Egy határozati javaslat van, mely szerint selejtraktárban lévő kis- és nagy értékű 
tárgyi eszközök selejtezéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul. 
Természetesen a selejtezési szabályzat szerint történik a selejtezés. Fontos, hogy az 
elszállítással kapcsolatos költségek a kórházat terhelik. Ezen kívül polgármester úr a felügyelő 
bizottsági ülésen is szólt a selejtezésről, mely szerint ezek az eszközök jó darabig még 
megtekinthetőek lesznek, hogy ezek az eszközök valóban, ténylegesen rendelkezésre állnak. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a 
határozati javaslat elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
280/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az egyes kórházi eszközök selejtezéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031298, 
székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) alapítója a nonprofit Kft. használati jogával terhelt 
jelen határozat 1. számú és 2. számú melléklete szerinti, a nonprofit Kft. selejtraktárában lévő 
kis- és nagyértékű tárgyi eszközök selejtezéséhez hozzájárul. 
A selejtezési eljárás Hatvan Város Polgármesteri Hivatala Selejtezési Szabályzata szerint 
történik. 
A leselejtezett eszközök elszállításával kapcsolatos költségek a nonprofit Kft.-t terhelik. 
 
Határid ő: 2012. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
7. napirendi pont 
        Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata által a Média -Hatvan Nonprofit       
       Közhasznú Kft. részére átadott szolgáltatás után fizetend ő ÁFA megtérítésér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Kovács Éva ügyvéd 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város napjáról, a helyi kitüntetések, 
címek alapításáról és adományázásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének 
3/E. § b) pontja szerint kiosztásra kerültek korábbi testületi üléseken „Az év vállalkozása” , 
„Hatvan Város Együttműködő Partnere” díjak és a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” 
különdíj. A díj adományozásával együtt lehetőséget biztosít a rendelet bruttó 1.000.000 Ft 
értékben, hogy a nyertes vállalkozások a Média-Hatvan Kft. által reklámokat tegyenek közzé. 
Tekintettel arra, hogy ezt a szolgáltatást az önkormányzat átadta a Média hatvan Kft.-nek, így a 
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bruttó 1.000.000 Ft ÁFA tartalma is a Média Kft.-t terheli, ezért a határozati javaslatunk arról 
szól, hogy a bruttó 1.000.000 Ft értékű reklám - és hirdetési tevékenység ÁFA tartalmát 
havonta az adott hónap 15. napjáig a nonprofit Kft. részére, a kitüntettek által igénybe vett 
szolgáltatások alapján, az önkormányzat megfizeti a Média-Hatvan Nonprofit Kft. részére, 
átadott szolgáltatás után fizetett ÁFA jogcímén. 
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
281/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
részére átadott szolgáltatás után fizetendő ÁFA megtérítéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata által 
alapított és kizárólagos tulajdonában levő Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-nek 
(székhelye: 3000 Hatvan, Madách u. 12., cg.száma: 10-09-031348, adószáma: 23045741-1-10) 
– tekintettel Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város napjáról, a helyi 
kitüntetések, címek alapításáról és adományázásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati 
rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3/E. §-ában foglaltakra – „Az év vállalkozása” díjjal, a 
„Hatvan Város Együttműködő Partnere” díjjal és a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” 
különdíjjal kitüntetett vállalkozások részére – a rendelet a 3/C. § (4) bekezdésében 
meghatározott időtartam alatt – térítésmentesen a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. által 
biztosított bruttó 1.000.000 Ft értékű reklám- és hirdetési tevékenység ÁFA tartalmát havonta, – 
az adott hónap 15. napjáig – a nonprofit Kft.-től a kitüntetettek által igénybe vett szolgáltatások 
értéke alapján (az erre vonatkozó tételes kimutatás szerint) az önkormányzat megfizeti a 
nonprofit kft. részére. 
A szükséges pénzügyi forrás – 2.125.00,- Ft összeg erejéig – Hatvan város 2012. évi 
költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben az Általános tartalék 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. december 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére tagi kölc sön nyújtásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Kovács Éva ügyvéd 
A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft., valamint az EuroRaptor Pályázati tanácsadó Iroda Kft. 2011. december 19. 
napjával vállalkozási szerződést kötöttek egymással. Akként döntöttek a szerződő felek, hogy 
ezt a vállalkozási szerződést 2012. március 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetik. 
Tekintettel arra, hogy arra, hogy a pályázat kiírására nem került sor, így az EuroRaptor Kft. 
tényleges tevékenységet nem tudott ellátni. Azonban voltak költségei, amelyek az előkészítő 
munkálatok során felmerültek, így akként döntöttek szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetése során, hogy 1.000.000 Ft-ot fizet meg a megrendelő a vállalkozó részére, ezért 
szükséges a Múzeum Kft.-nek 1.000.000 Ft tagi kölcsönt biztosítani ennek a rendezésére. 
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dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Kiegészítésem lenne, de talán ezt igazgató úr ezt részletesebben el tudná mondani, hogy még 
folytak egyeztetések, és az összeg módosult. Ez módosító indítványként foga bejönni testületi 
ülésre. 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Ez úgy módosult, hogy eredetileg is egy 3 milliós összegről volt szó, de kimondottan a 
megvalósíthatósági tanulmány során 1 millió forintot tudunk elszámolni, és az egyéb, az egy 
éves munkájuk során elvégzett előkészítő tevékenységekre másik 2 millió forintot kell majd 
kifizetnünk, amely azonban csak szeptember 30.-án lesz esedékes, de a megállapodás már 
erre a részre is megvan. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Egyéni képviselő módosító indítvány lesz, Horváth Richárd alpolgármester úr részéről. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
282/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft részére tagi kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa 1.270.000,- Ft összegű tagi kölcsönt nyújt akként, hogy a teljes 
összeget 2012. május 15. napjáig átutalja a társaság bankszámlájára – tagi kölcsön jogcímén – 
a 2012. március 30. napján kelt és az EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda Korlátolt 
Felelősségű Társaság vállalkozóval megkötött vállalkozási szerződést megszüntető okirat 4./ 
pontjában foglaltak szerint a vállalkozó feladatra való felkészülése során végzett szakmai 
előkészítő munkái ellenértékének megfizetése céljából a jelen határozat mellékletében foglalt 
kölcsönszerződés rendelkezései szerint. 
 
A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: A projekt kivitelezéshez elnyert pályázati összeg 
rendelkezésre állását követő 30. nap, de legkésőbb 2013. december 31. napja. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az Általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
A képviselő-testület a kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2012. április 27. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. 
felügyel őbizottsági tagjának lemondó nyilatkozata elfogadásá ról és új 
felügyel őbizottsági tag megválasztásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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dr. Kovács Éva ügyvéd 
A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. felügyelőbizottságának tagja az alapító 
okirat és a hatályos cégkivonat szerint Kunsay Csaba, Juhászné Kókai Éva valamint Bagi 
Ádám. Bagi Ádám a felügyelőbizottsági tisztségéről márciusban lemondott, erre tekintettel a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 241. § (2) bekezdés k) pontja alapján az 
alapító hatáskörébe tartozik a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatának az elfogadása, 
ezért szükséges határozatot hozni egyrészt a lemondás elfogadásáról, másrészről, mivel 3 tagú 
a felügyelőbizottság, szükséges az új tag - Krizsán Attila - megválasztása. A felügyelőbizottsági 
tag továbbra sem részesül tiszteletdíjban. 
A harmadik határozati javaslat az alapító okiratnak a fentiek szerinti módosítása. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
283/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. felügyelőbizottsági 
tagjának lemondó nyilatkozatának elfogadásáról és új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági 
társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény 231. § (1) bekezdésének k) pontja alapján 2012. április 26. napjával elfogadja 
Bagi Ádám (anyja neve: Vitai Magdolna, lakik: 3000 Hatvan, Móra F. u. 11.) felügyelőbizottsági 
tag lemondó nyilatkozatát. 
 
Határid ő: 2012. május 4. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
284/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. felügyelőbizottsági 
tagjának lemondó nyilatkozatának elfogadásáról és új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági 
társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény 231. § (1) bekezdésének k) pontja alapján a gazdasági társaság 
felügyelőbizottsági tagjának 2012. április 26. napjától kezdődő hatállyal 2013. október 28. 
napjáig tartó határozott időtartamra Krizsán Attila (szül.: Hatvan, 1973.01.04., an.: Tovaj Mária) 
3000 Hatvan, Botond u. 2. szám alatti lakost választja meg. 
A felügyelőbizottsági tag tiszteletdíjban nem részesül. 
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Határid ő: 2012. május 4. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
285/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. felügyelőbizottsági 
tagjának lemondó nyilatkozatának elfogadásáról és új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási 

Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) gazdasági társaság 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
- az alapító okirat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

16. A közhasznú társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság 
� A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelőbizottság tagjainak 

és elnökének megbízatása 2010. október 28. napjától, illetve 2012. április 26. napjától 
2013. október 28. napjáig tartó határozott időtartamra szól. 

� A felügyelő bizottság tagjai: 
Kunsay Csaba Imre (anyja neve: Király Ilona, lakik: 3000 Hatvan, Peresi u. 20.) – elnök; 
Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella, lakik: 3000 Hatvan, Eötvös u. 
10.); 
Krizsán Attila – ( anyja neve : Tovaj Mária, lakik : 3000 Hatvan, Botond u. 2.) 

� A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság elnökét az alapító jelöli ki. A 
felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatát a jelenlévők 
egyszerű szótöbbségével hozza. 

� A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő 
bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a 
társaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság 
tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek, illetve részt 
vesznek, ha jogszabály így rendelkezik. 

� A felügyelő bizottság ügyrendjét maga alkotja, melyet a társaság legfőbb szerve hagy jóvá.  
� Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését 

összehívja, a vezérigazgató a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének 
helyreállítása érdekében köteles kezdeményezni a társaság legfőbb szerve ülésének 
összehívását. 

� A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, 
illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 

� A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású 
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet az alapító okiratban meghatározott módon 
és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha 
szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja. 

� A számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő 
bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 

� Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, az 
alapító okiratba, illetve a társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként 
sérti a társaság, illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, úgy haladéktalanul kezdeményezi 
az alapító soron kívüli, erre vonatkozó döntését. 
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� A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek 
során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást 
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba 
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

� A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során 
olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény 
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve 
enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; illetve a 
vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.  

� Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől 
számított harminc napon belül – össze kell hívni.  

� E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is 
jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul 
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

� Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki 
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja; 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik; 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatást –; illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 

Alapító megállapítja, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény helyett a 
2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni és az alapító okirat 
vonatkozó pontjai ennek megfelelően módosításra kerülnek (Bevezető rendelkezések, 2./ pont, 
4./ pont, 20. / pont). 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság 

egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező 
alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt 
polgármestert az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat 
módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására. 

 
Határid ő: 2012. május 26. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 

10. napirendi pont 
Előterjesztés a Nepomuki Szent János szobor felállítás ával kapcsolatos egyéb 
döntésekr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Márkus Sándor ingatlan-nyilvántartási ügyintéz ő 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testület döntött a Nepomuki Szent János szobor 
felállításáról. A talajviszonyok felmérése után szükségessé vált egy erősebb szobortalapzatnak 
a megépítése, melynek költsége bruttó 77.000,- Ft. A szobor Zagyva-töltésen történő 
elhelyezéséhez vízjogi szakági engedély beszerzése szükséges, melyeknek a tervezéséhez 
szükséges árajánlatokat bekértük, a legjobb ajánlattevő a TH-STÚDIÓ Kft. volt. Az első 
határozati javaslat a szobortalapzat megerősítéshez az összeg biztosításáról szól, a második 
pedig a legjobb ajánlattevő megbízásáról szól. 
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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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
286/2012. (IV.  24.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Nepomuki Szent János szobor felállításával kapcsolatos egyéb döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nepomuki Szent János szobor 
felállításával kapcsolatos többletmunkák elvégzésére további bruttó 77.000,- Ft összeget 
biztosít.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. április 27. (megrendelésre) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
287/2012. (IV.  24.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Nepomuki Szent János szobor felállításával kapcsolatos egyéb döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nepomuki Szent János szobor 
elhelyezésének tervezési munkáival a TH-STÚDIÓ Kft.-t (székhely: 1121 Budapest, Remete út 
10/A.) bízza meg  bruttó 482.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. május 10. (szerződés megkötésére) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
11. napirendi pont 

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

 
Dudásné Csikós Ágnes igazgatási osztályvezet ő 
A képviselő-testület dönt a fiatalok helyi életkezdési támogatásának odaítéléséről, jelenleg a 
2012. február 16-tól 2012. április 17-ig beérkezett kérelmekről. Az előterjesztésben 9 fő, 
Hatvanban állandó lakcímmel rendelkező személy támogatásáról szükséges döntést hozni. 
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Papp István elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:  
 
288/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról 
szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet alapján  

• Csonka Martin (szül.: Budapest 08., 2011. 12. 07., a. n.: Molnár Zsanett Anna) Hatvan, 
Doktay Gyula utca 40. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
• Bakalár Gábor Tamás (szül.: Budapest 06. 2011. 04. 20., a. n.: Kovács Lívia) Hatvan, 

Vasvári Pál utca 21. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
• Lenkei Máté Dávid (szül.: Hatvan, 2011. 09. 15., a. n.: Maczák Mónika) Hatvan, 

Táncsics Mihály utca 37. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló 
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe; 

 
• Bagi Hanna (szül.: Gyöngyös, 2011. 12. 30. an: Miklós Andrea) Hatvan, Dózsa György 

utca 6/D. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
• Stuhár Olivér Tamás (szül.: Hatvan, 2011. 11. 09. a. n.: Zsámboki Nikolett) Hatvan, Bem 

József utca 18. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

• Tácsik Léna (szül.: Gyöngyös, 2011. 12. 11. a. n.: Józsa Tímea) Hatvan, Hatvanas utca 
7. 2/17. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban 
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

• Szabó Lilla Kincső (szül.: Budapest 08. 2011. 12. 14., a. n.: Kontsits Andrea) Hatvan, 
Kopja utca 10. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 

• Tari Zora (szül.: Eger, 2012. 01. 10., a. n.: Besenyei Dóra) Hatvan, Jókai utca 12. szám 
alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, 
melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

• Szécsényi Inez (szül: Hatvan, 2011. 08. 28. an: Berta Katalin) Hatvan, Doktay Gyula 
utca 28. alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban 
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

– A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 360.000,- Ft – azaz háromszáz-
hatvanezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 
7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő 
„babakötvény” előirányzat terhére. 

 
Határid ő: a támogatás utalása a határozathozataltól számított 30 napon belül 
Felelős:  Hatvan város jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján 
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12. napirendi pont 

Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsol atos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkor mányzati rendelet módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Dudásné Csikós Ágnes igazgatási osztályvezet ő 
 A szilárdhulladékról szóló rendelet tartalmazza a rendszeres szociális segélyben 
részesülőknek a hulladékszállítási díj alóli mentesítését. Mivel a szociális törvény lehetőséget 
biztosít arra, hogy a lakásfenntartási támogatás keretében erre is lehet támogatást kérni, ezért 
a rendeletnek ezt a részét hatályon kívül kell helyezni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a 
rendeletmódosítás elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
289/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a  parkolóhelyek létesítésér ől és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányza ti rendelet módosításáról
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Dudásné Csikós Ágnes igazgatási osztályvezet ő  
A közterületek használatáról szóló rendelet lehetőséget ad arra, hogy ha a közterületet 
engedély nélkül használják, abban az esetben az ott felállított tárgyakat, egyebeket el lehet 
szállítani. Ugyanez építmények esetében már kissé bonyolultabb, mert a 10 éven túli 
építményeket már elbontani nem lehet. Az ilyen problémák kiküszöbölésére módosítottuk a 
rendeletet, amelyben szabályozásra kerül, hogy ilyen esetekben a bizottság lehetőséget biztosít 
arra, hogy ezek az épületek, illetve engedély nélkül használt épületek elbontásra kerüljenek. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a rendelet 
módosítás elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
290/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 

használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést 

és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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14. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi éve s bels ő ellenőrzési 
jelentésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Hídvéginé Rodek Erzsébet bels ő ellenőr 
Az önkormányzati törvény 92. § (10) bekezdése alapján az éves ellenőrzési jelentést a 
tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg kell a képviselő-testület elé 
terjeszteni. Az éves tervet a belső ellenőrzés feladata elkészíteni. Az éves jelentést 
elkészítettük a 2011. évi belső ellenőrzési terv alapján. A 2011. évi tervben szereplő 
ellenőrzések közül 6 db volt, ami megvalósulásra került. Ezek voltak normatív támogatások 
szabályszerű leigénylésének elszámolása illetve ellenőrzése, valamint a 
Tűzoltóparancsnokságnál költségvetési előirányzat felhasználásának ellenőrzése, illetve 
önkormányzati vagyon jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartásának ellenőrzése, 
valamint közalkalmazottak jogszabályi előírásoknak megfelelő kinevezésének, besorolásának 
ellenőrzése. Ezen kívül volt még két utóellenőrzés, egyik az önkormányzat által uniós forrásból 
nyert eszközök szabályszerű nyilvántartásának, elszámolásának ellenőrzése, a másik pedig az 
Állami Számvevőszék jelentése alapján készített intézkedési tervben megfogalmazott feladatok 
teljesülésének az ellenőrzése. 
Ezen a hat ellenőrzésen kívül még volt hat betervezett ellenőrzés, melyeknek a végrehajtására 
nem került sor. Azzal magyarázható, hogy volt 5 db olyan soron kívüli ellenőrzés melyet nem 
terveztünk be, de végre kellett hajtani. Ezek közül kiemelendő a Caminus Zrt.- vel kötött 
szerződés létrejöttének indokoltságának ellenőrzése, illetve a Városgazdálkodási Zrt.- nél a 
közétkeztetési térítési díjakból származó hátralékok ellenőrzése. 
Összességében elmondható, hogy megállapításainkra, következtetéseinkre észrevételt tehettek 
a vizsgált szervezetek vezetői, az ellenőrzések során az érintett vezetők általában elfogadták 
megállapításainkat és javaslatainkat. Egyik vizsgálat esetében sem találtunk büntető 
kártérítésre illetve fegyelmi eljárásra okot adó cselekményt. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
291/2012. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által a 2011. évi belső 
ellenőrzések végrehajtásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést 
jóváhagyólag elfogadja. 

Határid ő: 2012. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi István Közgazdasági és Infor matikai Szakközépiskoláról, 
valamint a Váci Egyházmegye Ordináriusával kötend ő együttm űködési 
megállapodásról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezet ő 
A Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolát korábban Heves Megye 
Közgyűlése és Hatvan Város Önkormányzata intézményfenntartó társulás keretében 
működtette. A konszolidációs törvény értelmében a megye átadta az intézményt és így január 
1-jétől Hatvan Város Önkormányzata lett az egyedüli fenntartó. Hatvanban már létezik egyházi 
iskola, és ennek kedvező tapasztalata, valamint lakossági illetve magának az intézménynek a 
kérése arra irányult, hogy ez a középiskola egyházi fenntartású intézmény legyen. A Váci 
Egyházmegye megadta azt a szándéknyilatkozatot, amelyben kifejezi készségét ebben a 
tekintetben. A jogszabálynak megfelelően, hogy véleményezésre kerülhessen a dolog elkészült 
egy tájékoztató anyag, melyet az érintettek megkaptak. Jogszabály alapján a közoktatási 
szakértő véleményt adott ki, amely vizsgálta az aránytalan tehernek a képzését és s további 
megfelelő színvonalú oktató-nevelő munkát. Megállapította, hogy ez továbbra is fennáll és 
jogszabályi akadálya nincs. A Heves Megyei Kormányhivatal is véleményt adott ki és ők is ezt 
írták le. Mindez megtalálható az előterjesztés mellékleteként, ugyanúgy, ahogy az egyes 
véleményt nyilvánító iskolai közösségek véleménye is, valamint az iparkamara és városi 
szakszervezet véleménye. Mindezek alapján három határozati javaslat vár elfogadásra. Az első 
határozati javaslat azt mondja ki, hogy augusztus 31.-ével jogutódlás nélkül szűnik meg az 
intézmény. Itt felhívnám a figyelmet, hogy változott a tájékoztató anyaghoz képest az időpont. 
Ott július 31.-e volt. Ez a két fél közötti tárgyalás eredményeként alakult így. A második 
határozati javaslat az ingatlan átadásáról szól,  a harmadik határozati javaslat pedig magáról az 
együttműködési megállapodásról.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Jegyzőasszony néhány szót szeretne szólni hozzá. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Tegnap jogi bizottsági ülésen arra hívtam fel a figyelmet, hogy a Baross Általános Iskolával 
kötött megállapodástól nagyban annyiban tér el, hogy a dologi kiadásokhoz az önkormányzat 
nem járul hozzá, tehát az épület fenntartásával kapcsolatos rezsiköltségeket nem vállalja, 
illetőleg a tanulói jogviszonyok tekintetében ellentétben a tavaly átadott általános iskolával, a 
közgazdasági szakközépiskolában jogutód lesz az intézmény, de csakis kizárólag a tanulói 
jogviszonyok tekintetében. Egy kifutó rendszerben az egyház enged az ő világnézetével 
összhangban álló nevelési elveiből, oly módon, hogy a rendszerben már bent lévő gyerekekkel 
szemben nem támaszt olyan követelményeket, amely a katolikus világnézetből fakad. Illetve a 
rendszerben már bent lévő tanulók részére hittan helyett etika vagy erkölcstan oktatását 
lehetővé teszi. 
 
Marján János bizottsági tag 
A tulajdonosi dolgok hogy vannak? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Használatba adjuk. Az oktatási célokat közvetlenül szolgáló ingó- és ingatlanvagyont a 
szerződés időtartamára, ami határozatlan idejű. Azt hiszem, hogy 6 év a felmondási idő, azért, 
hogy a rendszerben már bent lévő gyerekek abban az oktatási formában fejezhessék be a 
tanulmányaikat, amiben elkezdték. Leírtuk, hogy minden évben leltárral köteles számot adni a 
meglévő vagyonról. Tehát tulajdonba nem adjuk, csak használatba. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Még mindig jobb, ha az önkormányzat oldaláról nézzük, hogy az egyház tulajdonába van az 
intézmény városon belül, mert az új szakképzési rendszerben biztos lesz intézmény 
összevonás, felesleges párhuzamosságok megszüntetése végett. Így meg tudtuk védeni az 
iskolánkat. Bizonyos ráhatásunk azért van a jó kapcsolat miatt is meg egyébként is, de ez így 
megmaradt, és működni fog továbbra is. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
292/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskoláról, valamint a 
Váci egyházmegye Ordináriusával kötendő együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi István Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskolát (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) 2012. augusztus 31. 
napján jogutódlás nélkül megszünteti, ez alól kivételt jelent a tanulói jogviszony, amely 
tekintetében a jogutód intézmény a Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.). Az erről rendelkező 
megszüntető okirat a határozat melléklete. 
 
Határid ő: 2012. május 15. (megszüntető okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
293/2012. (IV.  24.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskoláról, valamint a 
Váci egyházmegye Ordináriusával kötendő együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. augusztus 31. napján megszűnő 
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolának (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zs. út 6.) helyet adó, 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6. szám alatti, 2605/4 helyrajzi számú 
ingatlant a rajta lévő épülettel és a jelenleg is oktatásra használt eszközökkel 2012. szeptember 
1. napjától Együttműködési megállapodás keretében átadja a Váci Egyházmegye 
Ordináriusának (székhely: 2600 Vác, Migazzi tér 1.) annak érdekében, hogy Hatvanban, mint 
intézményfenntartó megalapítsa a Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskolát és működtesse a 2012/2013. tanévtől. 
 
Határid ő: 2012. augusztus 31. (az átadás-átvétel lebonyolítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda, a Gazdálkodási 
Iroda, valamint a Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
294/2012. (IV.  24.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskoláról, valamint a 
Váci egyházmegye Ordináriusával kötendő együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Váci Egyházmegye Ordináriusával 
(székhely: 2600 Vác, Migazzi tér 1.), mint intézményfenntartóval a Hatvanban megalapításra 
kerülő és a 2012/2013. tanévtől működő  Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskolával (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) kapcsolatosan 
határozatlan időre létre jövő Együttműködési megállapodást köt, amely a határozat melléklete, 
és egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2012. május 15. (az Együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata kiemelt rende zvényeinek id őpontjáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezet ő 
Ez az előterjesztés átruházott hatáskörben kerül a bizottság elé. A kiemelt rendezvények 
időpontjait tartalmazza. A kiemelt időszaknak minősülő közterület használat engedélyezéséről 
van szó. 
 
Papp István elnök 
Ilyen rendezvényeken más a tarifa. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért javasolta 
annak elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
295/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 
szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4/A. § (2) bekezdése 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva az alábbi kiemelt rendezvények időpontjait elfogadja, 
amelyek ezzel kiemelt időszaknak minősülnek a közterület használat engedélyezése során. A 
közterületet használók a rendelet 4/C. mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni. 
 
2012. évben az alábbi időpontokban kerülnek megrendezésre a kiemelt városi rendezvények: 
 Tavaszi Fesztivál: 
 - május 1.   Civil Sokadalom, Majális 
 - május 27.   Gyermeknap 
 Nyári Fesztivál: 
 - június 4.   Trianoni megemlékezés 
 - június hónapban  Juniális 
 - június 30.   Országos Triatlon Verseny 
 - augusztus 3-5.  Retro Strand Fesztivál, Roncsderby 
 - augusztus 18-20.  Szent István Napja, Államalapítás Ünnepe 
 Őszi Fesztivál: 
 - szeptember 21-22.  Határtalan zenei Fesztivál 
    Ünnepélyes képviselő-testületi ülés – Díszpolgári cím, és a 
    Polgármesteri Díszoklevél átadása 
 - szeptember hónapban  Heves megyei Diákduatlon Döntő 
 - október 5-7.    Sörfesztivál 
 Adventi Rendezvénysorozat: 
 - november hónaptól   Jégpálya 
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 - december 6. – január  Mikulás, karácsonyi vásár, színpadi programok 
 
A rendezvények pontos időpontja a szervezés függvényében kerül meghatározásra. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda és a 
gazdálkodási Iroda útján 
 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zr t.-vel megkötend ő 
szerződésről 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezet ő 
A képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy a hatvani közoktatási intézmények részére a 
COMMITMENT Zrt. által kidolgozott úgynevezett Taninform elnevezésű akkreditált 
adminisztrációs és ügyviteli szoftvert biztosítja. Két szerződés volt, intézményfenntartó társulás 
és Hatvan Város Önkormányzata, mindkettő Hatvan városánál volt. Tudjuk, hogy az 
intézményfenntartó társulás megszűnt 2011. december 31.-ével. A másik pedig, hogyha a 
képviselő-testület is úgy dönt, akkor a Széchenyi Szakközépiskola egyházi fenntartású 
intézmény lesz. Mindezek a változások indokolják, hogy új bérleti szerződés kerüljön 
megkötésre. A pénzügyi fedezetet pedig Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 
szóló törvény biztosítja. Kötelezően le van írva, hogy az informatikai normatíva 50 %-át csak 
erre fordíthatja az önkormányzat. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta az 
előterjesztés elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
296/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.-vel megkötendő szerződésről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város 
Önkormányzata és a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (székhely: 1095 Budapest, 
Máriássy utca 5-7.) között a Taninform elnevezésű iskolai akkreditált adminisztrációs és 
ügyviteli szoftverre vonatkozó szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő:2012. május 10. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 5 perc szünetet rendel t el. 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe n lévő önkormányzatok 2012. 
évi támogatására vonatkozó támogatási igény benyújt ásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetését 163 millió forintos hiánnyal hagytuk jóvá. Ebbe a 
hiányba beépítésre került az is, hogy az önkormányzat a középfokoknak a kiegészítését 100 %-
ban átvállalta, mivel az intézményfenntartó társulást a megye felmondta. Más lehetőséget nem 
látván, megpróbálunk úgy pénzhez jutni, hogy mivel önhibánkon kívül kerültünk ebbe a 
helyzetbe, beadjuk az igényünket az ÖNHIKI pályázaton. Április 30-ig kell ezt a pályázatot 
benyújtani. Megpróbáljuk. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 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: 
 
297/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. mellékletének 2. pontja alapján (a 
továbbiakban: 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból 
származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
2012. évi támogatására. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról, és az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

I.  A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő feletti. 

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 
1.800.000 e Ft összegű bevételt tervez. 

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 
163.181 e Ft összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 

 
Határid ő: 2012. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 

19. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati t űzoltóságok állami t űzoltósággá alakulásáról 
 (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
2012. január 1-től az önkormányzat hatásköréből kivették, és törvénynek megfelelően a vagyont 
is át kellett adnunk. A határozati javaslat első pontja tehát arról szól, hogy a tűzoltóság épületét 
és hozzá kapcsolódó eszközöket az önkormányzat átadja, a határozati javaslat második pontja 
pedig arról szól, hogy mivel kötött normatíva a tűzoltóság támogatása, azzal év végén el kell 
számolni. 12 millió 900 ezer forintos pénzmaradványa volt, de voltak kötelezettségei, melyek 
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még ez év január-februárjában kerültek kifizetésre. A szabad maradvány 4 millió 600 ezer forint, 
pedig átutalásra került az új szervezethez. 
 
Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
298/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá alakulásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. tv. 84. §-a értelmében  a törvényben meghatározott önkormányzati 
vagyon térítésmentesen az állam tulajdonába kerül leltár alapján, az alábbi nyilvántartási 
értéken az önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá alakulása miatt: 

 A térítésmentesen átadásra kerülő vagyon bruttó értéke:  486.426.089 Ft 
     elszámolt értékcsökkenés:  309.172.625 Ft 
              2011. december 31. napi nyilvántartási  értéke:  177.253.464 Ft. 
 

2 A Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2011. évi szabad 
pénzmaradványa: 4.649 e Ft, melyet a zárszámadási rendelet elfogadását követő 
10 napon belül, valamint a Hatvan Város Önkormányzata számlájára beérkezett 
vevői követelések értékét – egyeztetést követően – minden tárgyhót követő hó 10. 
napjáig Hatvan Város Önkormányzata a Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság részére utalja. 

 
 
20. napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2011. évi adóztatási tevé kenységér ől 
 (Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Szeretném megköszönni Hegymeginé Medveczki Éva osztályvezető asszony és kollégái 
munkáját. Tudni való, hogy 2011-ben az adóosztály létszámát tekintve igen nagy változás 
történt, ehhez képest a ahogy az adóztatási tevékenység eredményeit nézzük több, mint 30 %-
kal a költségvetésbe eredetileg tervezetten túl teljesítés volt. Ennek nagy szerepe volt abban, 
hogy a 2011-es évet a korábban megismert zárszámadási rendeletnek megfelelően tudtuk 
produkálni. Köszönjük az osztály munkáját. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Én is ehhez szerettem volna csatlakozni. Valójában az adóosztály 2011. januárjában a nullától 
egy kicsit többről indult, nagy személycserék voltak. Próbáltuk a legjobb szakembereket 
megtalálni, aki nem csak a szakmai ismeretei miatt, hanem a rátermettsége és hozzáállása 
miatt is alkalmas az osztályon köztisztviselővé való kinevezésre. Úgy gondolom, hogy a 
vérfrissítés mindenképpen jót tett az osztálynak, ezt mutatják a hozott eredmények is. 
Folyamatosan figyelemmel kísérem az osztály munkáját, meg vagyok velük elégedve. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A talajterhelési díj esetében, akinek bekötik a csatornát, az szól a Vízműnek, vagy aki bekötötte 
az szól a Vízműnek? 
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Hegymeginé Medveczki Éva osztályvezet ő 
A magánszemély. Amikor már rendelkezésre álla csatorna, akkor. A magánszemély úgy és 
azzal kötteti be, akivel akarja, és ezt követően kell jelentkeznie a Vízműnél szerződéskötésre. 
Itt szeretném elmondani, hogy idéntől 10-szeresére emelkedett a díj, és egyre nagyobb a 
forgalom a vízműnél. 
 

Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
299/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a beszámolót az önkormányzat 2011. évi adóztatási tevékenységéről és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi helyi adóztatási 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2012. május 1. 
Felelős:  Hatvan város jegyzője 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati adókötelezettségek telj esítésének ellen őrzésére 
irányuló Megbízási szerz ődés megkötésére 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Adóellenőrzések voltak, vannak folyamatban és lesznek is. A kettős könyvvezetésre kötelezett 
adóalanyok tekintetében az adózás rendjéről szóló törvény lehetővé teszi, hogy az 
önkormányzat bizonyos szakmai ismeretekkel és szakképzettséggel rendelkező külső szakértő 
bevonását igénybe vegye az adóellenőrzések lefolytatása során. Készülünk egy-két nagyobb 
ellenőrzésre, ezért úgy gondoltuk, hogy célszerű az önkormányzatnál jelenleg könyvvizsgálói 
feladatokat ellátó céggel az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére megállapodást 
kötni. Ezt a megállapodást a jegyző, mint az önkormányzati adóhatóság vezetője megkötheti. A 
költségvetésbe be is terveztünk megbízási díjat, ami a fix összegre vonatkozik. Amiért testület 
elé kerül az egy jövőbeni várható bevétel, amely az adóellenőrzések folyományaként kerül 
megállapításra. tehát ha olyan adókötelezettséget állapítunk meg, amit az adóalanynak be 
kellett volna már vallania, és az adóalany ezt a kötelezettséget elismeri, vagy nem ismeri el de 
jogerősen döntés születik arról, hogy ezt az adókötelezettségét ő a múltban elmulasztotta 
teljesíteni, akkor egy sikerdíjas díjazás van a külső szakértőnek. Ezáltal ő is motivált, mi is jól 
járunk. Ennek mértéke az ilyem módon elismert adónak a 15 %-a. Ezért kerül testület elé, mert 
én erre kötelezettséget nem vállalhatok saját magamtól. 
 
Marján János bizottsági tag 
Én úgy gondolom, hogy sok önkormányzat használja ezt a megoldást, a hivatalok amúgy is 
eléggé le vannak terhelve. Ki kell használni ezt a lehetőséget, ha sikeres lesz, akkor ezt 
folytatni kell. 

Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért javasolta az 
előterjesztés elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
300/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló 
Megbízási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város jegyzőjét, 
hogy Hatvan város illetékességi területén ideiglenes vagy állandó jelleggel vállalkozói 
tevékenységet folytató magánszemélyek, és társaságok önkormányzati adóhatósági hatáskörbe 
tartozó adókötelezettségének teljesítésére irányuló ellenőrzésre vonatkozóan a GMB Holding 
Pénzügyi Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1097 Budapest, Vaskapu u.1./a II/1.) a mellékelt 
megbízási szerződést megkösse. 
 
Határid ő:   2012. május 30. (szerződés megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város jegyzője Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
22. napirendi pont 

Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról 
szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet mód osításáról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Tavaly a köztisztaságról szóló rendelet módosítására került sor. A rendeletbe bekerült, hogy az 
árkokat az ingatlan tulajdonosoknak takarítaniuk kell, valamint korlátozásra került, hogy 300-as 
áteresznél kisebb áterez nem helyezhető be kapuba. Azonban az elmúlt idő tapasztalata 
alapján kiderült, hogy ez a 300-as áteresz nem minden esetben megfelelő méret, mivel az út 
lejtési viszonyainak figyelembe vételével csak kisebb áteresz építhető. Elkezdődött ennek a 
felmérése, hogy melyek azok az utcák, ahol ezeket nem lehet beépíteni. Az előterjesztés 1. 
mellékletében megtalálható az a függelék, amely a rendeletnek a függeléke. Illetve pontosításra 
került az a fogalom, hogy mi a csapadékvíz áteresztését akadályozó áteresz és csatorna 
szakasz. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Függelékben vannak tehát, hogy melyek ezek az utcák. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ezek változni fognak, mindig pontosítjuk. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Üdvözlöm ezt a módosítást, mert javarészt az én körzetemet érinti, de természetesen nem csak 
az enyémet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
 Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a rendeletmódosítás 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
301/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 



 

 221  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 

21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
23. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
A Máltai Szeretetszolgálat a hajléktalanok ellátást szolgáló Gondviselés Háza épületének külső 
tatarozásához, illetve egy kis busz részére mobil garázs építéséhez kéri az önkormányzat 
tulajdonosi hozzájárulását. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
302/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az önkormányzat és az egyesület szerződése 
alapján a szeretetszolgálat használatában álló, hajléktalanok ellátását szolgáló hatvani 1660/34 
hrsz.-ú, természetben Hatvan, Nagytelek út 1/A. szám alatti ingatlanon álló Gondviselés Háza 
épületének külső tatarozásához, valamint egy mobil garázs építéséhez azzal, hogy a 
beruházások tulajdonjogot nem keletkeztetnek. 
A képviselő-testület felhívja az egyesület figyelmét, hogy a beruházások során be kell tartani a 
hatályos építésügyi és egyéb jogszabályokat. 
 
Határid ő: 2012. május 10. (értesítésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés tervezési szerz ődés megszüntetésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Képviselő-testületi döntés alapján Hoffman Józseffel egy tervezői szerződés megkötésre került 
a Mesevilág óvoda bővítésére vonatkozóan. Azonban a tervezés során, ahogy elkészültek a 
tervezői költségvetések, kiderült, hogy nagyon magas lenne ennek az átalakításnak bővítésnek 
a költsége. Két plusz ingatlant kellene venni még az óvoda területéhez, tehát nem éri meg ezt 
az óvodabővítést elvégezni, ezért ezt a tervezői szerződést szükséges megszüntetni, és az 
eddig elvégzett munkát a tervező részére ki kell fizetni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
303/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a tervezési szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megszünteti Hoffman József (székhely: 3000 
Hatvan, Apafi u. 8.) tervezővel a Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodájának bővítésére 
vonatkozó tervezői szerződést jelen határozat mellékletét képező megállapodás alapján. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tervezői szerződést 
megszüntető megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2012. május 10. (a tervezői szerződés megszüntetésének aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Evangélikus Egyházközség támog atásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az evangélikus templom homlokzati nyílászáróinak a cseréjére van szükség, és az 
önkormányzat 500 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a munkálatok elvégzéséhez az 
Evangélikus Egyházközség számára. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
304/2012. (IV.  24.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Evangélikus Egyházközség támogatásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 500 ezer Ft vissza nem térítendő pénzügyi 
támogatást nyújt a Hatvani Evangélikus Egyházközség részére (székhely: 3000 Hatvan, Úttörő 
u. 5.) az evangélikus templom homlokzati nyílászáróinak cseréjéhez jelen határozat mellékletét 
képező megállapodás alapján. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pénzeszköz átadására 
vonatkozó megállapodás aláírására. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. május 10. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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26. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Balassi B. út 21. szám alatt k ialakítandó adománybolt 
engedélyezési terveinek elkészítésér ől szóló 614/2011. (X. 27.) számú képvisel ő-
testületi határozat hatályon kívül helyezésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az Adománybolt kialakítása a Balassi B. út 21. sz. alatt gazdaságtalan, mert olyan rossz az 
épület műszaki állapota, hogy nem érdemes már a tervezésre sem elkölteni ezt a korábban 
megszavazott összeget. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
305/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan, Balassi B. út 21. szám alatt kialakítandó adománybolt engedélyezési 
terveinek elkészítéséről szóló 614/2011. (X. 27.) számú képviselő-testületi határozat hatályon 
kívül helyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Hatvan, Balassi B. út 
21. szám alatt kialakítandó adománybolt engedélyezési terveinek elkészítéséről szóló 
614/2011. (X. 27.) számú képviselő-testületi határozatát.  
 
Határid ő: 2012. április 27. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
27. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 3978/57 és a 3978/58 helyrajzi  számú ingatlanok telekhatár-
rendezésér ől 

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az 5. sz. iskolánál került kialakításra a műfüves pálya korábban, ezt a területrészt az uszoda 
területéhez célszerű csatolni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
306/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 3978/57 és a 3978/58 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-
rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi az önkormányzati tulajdonú          
Szabadság út 13. szám alatt található hatvani 3978/57 helyrajzi számú 9426 m2 nagyságú 
iskola kivett megnevezésű, és a Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található hatvani 3978/58 
helyrajzi számú 3265 m2 nagyságú uszoda kivett megnevezésű ingatlanoknak a telekhatár-
rendezését a mellékelt változási vázrajz szerint, melynek eredményeként a 3978/57 helyrajzi 
számú ingatlan területének 7045 m2-re történő csökkenése, valamint a 3978/58 helyrajzi számú 
ingatlan területének 5643 m2-re történő növekedése kerüljön bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántartásba. Ezen ingatlanok telekhatár-rendezése iránti eljárás megindítására, és az 
eredményes eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város Polgármesterét. 
 
Határid ő: 2012. május 15. (kérelem benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
307/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 3978/57 és a 3978/58 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-
rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatójával, melyben az önkormányzati 
tulajdonú hatvani 3978/57 helyrajzi számú ingatlant terhelő a II. rész 3. pontja alatt a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. javára 31076/3/2010. 01. 18. számon bejegyzett 
vagyonkezelői jog 150 m2 konyha működésű területrészre, valamint a III. rész 4. pontja alatt a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. javára 31076/3/2010. 01. 18. számon 
bejegyzett használat joga mindösszesen 260,70 m2 területrészre (177,85 m2 ebédlő, 52,30 m2 
tanterem, 30,55 m2 mellékhelyiség) bejegyzés a telekhatár-rendezést követően is a 3978/57 
helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapján legyen bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásban. A 
képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a megállapodást a megosztás 
iránti egyesített telekalakítási kérelemmel együtt nyújtsa be a Hatvani Körzeti Földhivatalba 
 
Határid ő: 2012. május 15. (az okiratok földhivatali benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 2685/1 és a 2685/2 helyrajzi s zámú ingatlanok telekhatár-
rendezésér ől és megosztásáról   

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő  
A Grassalkovich-kastélyban kialakítandó múzeumhoz kapcsolódó parkolók miatt célszerű ezt a 
telekalakítást megcsinálni. Végül is az a telek alakul ki, amely majd a parkoló céljára lesz 
használható. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, tartózkodás, nem 
szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
308/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 2685/1 és a 2685/2 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezéséről 
és megosztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi az önkormányzati tulajdonú Bástya 
utcában található hatvani 2685/1 helyrajzi számú 1 ha 8839 m2 nagyságú beépítetlen terület 
kivett megnevezésű ingatlan és a hatvani 2685/2 helyrajzi számú 2323 m2 nagyságú út kivett 
megnevezésű ingatlanoknak a telekhatár-rendezését és megosztását a mellékelt változási 
vázrajz szerint, melynek eredményeként a 2685/2 helyrajzi számú ingatlan területének 1198 m2-
re történő csökkenése, valamint a 2685/1 helyrajzi számú ingatlanból kialakuló 2685/5 helyrajzi 
számú beépítetlen terület megnevezésű 1438 m2 nagyságú, a 2685/6 helyrajzi számú 
közterület megnevezésű 3120 m2 nagyságú, a 2685/7 helyrajzi számú közterület megnevezésű 
7159 m2 nagyságú és a 2685/8 helyrajzi számú közterület megnevezésű 8247 m2 nagyságú 
ingatlanok kerüljenek bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Ezen ingatlanok telekhatár-
rendezése és megosztása iránti eljárás megindítására, és az eredményes eljárás 
lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 
 
Határid ő: 2012. május 15. (kérelem benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
29. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 2995 és a 3012 helyrajzi számú  ingatlanok telekhatár-
rendezésér ől és megosztásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő  
Ez a telekhatár rendezés a Polgármesteri hivatal, a könyvtár és ami most parkolóként működő 
területnek a szabályozási terv szerinti telekhatár rendezését tartalmazza. 
 
Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
309/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 2995 és a 3012 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezéséről és 
megosztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi az önkormányzati tulajdonú          
Kossuth tér 2. szám alatt található hatvani 2995 helyrajzi számú 1 ha 296 m2 nagyságú 
városháza kivett megnevezésű ingatlan, mely földrészleten található a Hatvani Polgármesteri 
Hivatal és a Kossuth tér 3. szám alatt található hatvani 3012 helyrajzi számú 1598 m2 nagyságú 
könyvtár kivett megnevezésű ingatlan, mely földrészleten található az Ady Endre Könyvtár 
telekhatár-rendezését és megosztását a mellékelt változási vázrajz szerint, melynek 
eredményeként a 2995 helyrajzi számú ingatlan területének 9644 m2-re csökkenése és a 
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kialakuló 3012/1 helyrajzi számú könyvtár kivett megnevezésű 926 m2 nagyságú, a 3012/2 
helyrajzi számú közterület kivett megnevezésű 345 m2 nagyságú, valamint a 3012/3 helyrajzi 
számú közterület kivett megnevezésű 979 m2 nagyságú ingatlan kerüljön bejegyzésre az 
ingatlan-nyilvántartásba. Ezen ingatlanok telekhatár-rendezése és megosztása iránti eljárás 
megindítására, és az eredményes eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények 
elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 
 
Határid ő: 2012. május 15. (kérelem benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök  
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
310/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és város fejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 2995 és a 3012 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezéséről és 
megosztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatójával, melyben az önkormányzati 
tulajdonú hatvani 2995 helyrajzi számú ingatlant terhelő a II. rész 6. pontja alatt a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. javára 31076/3/2010. 01. 18. számon bejegyzett 
vagyonkezelői jog 56 m2 konyha működésű területrészre bejegyzés a telekhatár-rendezést és 
megosztást követően is a 2995 helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapján legyen bejegyezve az 
ingatlan-nyilvántartásban. A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a 
megállapodást a telekhatár-rendezés és megosztás iránti egyesített telekalakítási kérelemmel 
együtt nyújtsa be a Hatvani Körzeti Földhivatalba. 
 
Határid ő: 2012. május 15. (az okiratok földhivatali benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 3005/6 helyrajzi számú ingatla n megosztásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő  
Szintén ehhez kapcsolódik a hátsó térnek a telekhatár rendezése. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
311/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 3005/6 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi az önkormányzati tulajdonú          
Kossuth Lajos utcában található hatvani 3005/6 helyrajzi számú 2435 m2 nagyságú udvar kivett 
megnevezésű ingatlan megosztását a mellékelt változási vázrajz szerint, melynek 
eredményeként a kialakuló a 3005/7 helyrajzi számú közterület kivett megnevezésű 397 m2 
nagyságú és a 3005/8 helyrajzi számú udvar kivett megnevezésű 2038 m2 nagyságú ingatlan 
kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Ezen ingatlan megosztása iránti eljárás 
megindítására, és az eredményes eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények 
elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 
 
Határid ő: 2012. május 15. (kérelem benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 2213 helyrajzi számú és a 2217  helyrajzi számú ingatlanok 
telekhatár-rendezésér ől és az ingatlanrendezéshez szükséges 459 m 2 nagyságú 
területrész megvásárlásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Jókai úti óvodának nagyon kicsi a területe, ezért a szomszédos lakóingatlanból van egy 
területrész, amit célszerű az óvodához csatolni, tehát megvásárolni. Erről szólnak a határozati 
javaslatok. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ott nem lakik senki? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
De laknak, csak ott egy ilyen „L” alakú telek van, és az „L” alaknak az egyenes része lakóterület 
marad, a másik rész pedig levágásra kerül a lakótelekből, és az kerül az óvodához. Azon 
nincsen semmi épület, tehát kert. 
 
Marján János bizottsági tag 
Keríteni nem kell? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Majd kell keríteni. Tegnap volt egy egyeztetés óvodákra vonatkozó pályázattal kapcsolatosan 
és mondtam az óvodavezetőnek, hogy a pályázatban jó lenne, ha a kerítésre pályáznának. 
 
Papp István bizottsági elnök  
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
312/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 2213 helyrajzi számú és a 2217 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-
rendezéséről és az ingatlanrendezéshez szükséges 459 m2 nagyságú területrész 
megvásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy terület és településrendezés közérdekű célból az önkormányzati tulajdonú Jókai utca 9. 
szám alatt található hatvani 2213 helyrajzi számú 1807 m2 nagyságú óvoda kivett megnevezésű 
ingatlan, mely földrészleten található a Varázskapu Óvoda és a Jókai utca 7/b. szám alatt 
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található magántulajdonú hatvani 2217 helyrajzi számú 1598 m2 nagyságú lakóház udvar kivett 
megnevezésű ingatlan telekhatár-rendezéséhez szükséges 459 m2 nagyságú területrész 
tulajdonosaival tárgyaljon és részükre forgalmi értékén  820.000,-Ft, azaz nyolcszázhúszezer 
forint összegen vételi ajánlatot tegyen, elfogadása esetén pedig szerződést kössön Hatvan 
Város Önkormányzata nevében. A szerződéskötést követően a mellékelt változási vázrajz 
szerint, a telekhatár-rendezés eredményeként az önkormányzati tulajdonú 2213 helyrajzi számú 
ingatlan területének 459 m2-rel 2266 m2-re növekedése és a magántulajdonú 2217 helyrajzi 
számú ingatlan területének 1139 m2-re történő csökkenése kerüljön bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántartásban. Ezen ingatlanok telekhatár-rendezése iránti eljárás megindítására, és az 
eredményes eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletében az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. május 15. (vételi ajánlat megtételére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság , 4 igen szavazattal nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
313/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 2213 helyrajzi számú és a 2217 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-
rendezéséről és az ingatlanrendezéshez szükséges 459 m2 nagyságú területrész 
megvásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatójával, melyben az önkormányzati 
tulajdonú hatvani 2213 helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapjának a II. rész 6. pontja alatt a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. javára 31076/3/2010. 01. 18. számon 
bejegyzett vagyonkezelői jog 90 m2 konyha működésű területrészre bejegyzés a telekhatár-
rendezést követően is a 2213 helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapján legyen bejegyezve az 
ingatlan-nyilvántartásban. A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a 
megállapodást a telekhatár-rendezés iránti egyesített telekalakítási kérelemmel együtt nyújtsa 
be a Hatvani Körzeti Földhivatalba. 
 
Határid ő: 2012. június 30. (az okiratok földhivatali benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 

32. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 2980 hrsz.-ú ingatlan ingyenes  tulajdonba adására vonatkozó 
szerződés módosításához kapcsolódó nyilatkozatról   

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Balassi Bálint út 3. sz. alatti ingatlant az önkormányzat szeretné megszerezni és már 2005-
ben ezzel kapcsolatosan készült egy szerződés. Múlt évben hoztunk egy határozatot, azonban 
most az MNV Zrt. kérte, hogy az akkor kiadott képviselő-testületi határozatot polgármester úr 
egészítse ki azzal, hogy milyen célra kívánjuk a későbbiek során hasznosítani az ingatlant, 
illetve, hogy mi ennek a jogszabályi háttere. A nyilatkozatban az szerepel, ami a melléklete az 
előterjesztésnek, hogy továbbra is a Kistérségi Társulás részére kívánja az épületet az 
önkormányzat biztosítani, valamint a jogi háttere az önkormányzati törvény, amely az 
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önkormányzatok szabad társulásáról is rendelkezik.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
314/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 2980 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adására vonatkozó szerződés 
módosításához kapcsolódó nyilatkozatról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Hatvan Város Önkormányzata és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1133 
Budapest, Pozsonyi út 56.), mint a Kincstári Vagyoni Igazgatóság jogutódja között a hatvani 
2980 hrsz.-ú, természetben a Hatvan, Balassi Bálint. út 3. szám alatti ingatlan ingyenes 
tulajdonba adására vonatkozóan megkötött szerződéshez kapcsolódóan az előterjesztés 
mellékletét képező nyilatkozatot megtegye.  
 
Határid ő: 2012. április 30. (nyilatkozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
 
33. napirendi pont 

  Előterjesztés padlótisztító gép beszerzésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Röviden arról van szó, hogy a 6-os iskolában a padlótisztító gép elromlott, javítása nem 
lehetséges és ezért újat szeretnénk venni, hiszen a városi sportrendezvények zöme is a 
tornateremben zajlik.  
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A gép nem kerül az iskola tulajdonába, hanem az önkormányzaté lesz, és más intézmények is 
használhatják majd. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
315/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a padlótisztító gép beszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a NILFISK CA 531 típusú padlótisztító gép 
beszerzésével a Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 2310 Szigetszentmiklós-
Lakihegy, II. Rákóczi F. út 10.) bízza meg bruttó 887.730,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. május 4. (megrendelésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
34. napirendi pont 
     Előterjesztés „A hatvani Markovits Kálmán Városi Uszod a tetőszerkezetének felújítása 

és a felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkész ítése” tárgyában indítandó 
közbeszerzési eljárásról, valamint a 2012. évi közb eszerzési terv módosításáról
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejleszt ési osztályvezet ő 
A belügyminiszter a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet 3. pontja alapján támogatást kíván nyújtani az 
önkormányzatoknak az iskola és utánpótlás infrastruktúra-fejlesztésére. Hatvan Város 
Önkormányzata is igénybe szeretné venni ezt a támogatást és ezért 2012. március 30-án 
pályázatot nyújtott be a Markovits Kálmán uszoda tetőszerkezete, és az ahhoz kapcsolódó 
gépészeti berendezések felújítására. Az elnyerhető támogatás összege maximum 20 millió 
forint, a kivitelezés becsült értéke közel 61 millió forint, a képviselő-testület III. 29-i ülésén az 
önerőt már biztosította hozzá. A pályázat egyelőre elbírálás alatt van, még semmit sem tudunk 
róla. A beruházás becsült értéke nettó 47.797.445,- Ft, ezért a kiviteli tervek elkészítéséhez 
közbeszerzési eljárást kell indítani, mely hosszadalmas folyamat. 
Az uszoda statikus szakértői vélemény alapján szeptember 30-ig üzemelhet biztonságosan. Az 
intézmény 2012. június 15. és szeptember 3. között zárva tart, ez idő alatt kellene a 
munkálatokat elvégezni. Tehát jó lenne június 15-ig szerződést kötni, annak ellenére, hogy nem 
tudjuk, hogy nyer-e a pályázat. el kell indítani a közbeszerzési eljárást. 
Ennek megfelelően, mivel nem volt betervezve a 2012. évi közbeszerzési tervben, szükséges 
módosítani a közbeszerzési tervet is. 
 
Mikó János bizottsági tag 
Honnan lehet tudni, hogy 2012. szeptember 30-ig működtethető az uszoda? Olyan állapotban 
van? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Folyamatosan kérjük a szakértői véleményeket. Volt egy márciusig szóló, az került most 
meghosszabbításra fél évvel. Megvizsgálta a szakértő a faszerkezetes födémeket és azt 
állapította meg, hogy fél évig még biztonságosan használható az uszoda. Azért kértük a 
szakértői véleményt, hogy kivédjük, hogy ne történjen baj. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ez a műszaki probléma olyan, amely az idő előre haladtával romlik. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Párásodik folyamatosan, nincs megoldva az uszodatérnek a szellőztetése. Rossz a hő- és 
páratechnikai rétegrendje, nem megfelelő a szerkezet, és ahogy telítődik a szerkezet, ez a 
probléma úgy fog egyre erősebben jelentkezni. A nedvesség nem tesz jót a fának, és ezért van 
ez a folyamatos vizsgálat, és ha látja a szakértő, hogy ez már tovább nem tartható, tehát 
bármelyik pillanatban leszakadhat, akkor nem adna ilyen véleményt. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ugyanez a rendszer volt Pécsett, csak ott le is szakadt. Egerben is, csak ott hamarabb 
megcsinálták ezt a páraelszívó rendszert. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
316/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta „A hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda tetőszerkezetének felújítása és a 
felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” tárgyában indítandó közbeszerzési eljárásról, 
valamint a 2012. évi közbeszerzési terv módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A hatvani Markovits Kálmán Városi 
Uszoda tetőszerkezetének felújítása és a felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít egyszerű, hirdetmény nélküli eljárásrendben. A 
beszerzés nettó becsült értéke  47.797.445,- Ft. 
 
Határidő: 2012. május 15. (részvételi felhívások megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A hatvani Markovits Kálmán Városi 
Uszoda tetőszerkezetének felújítása és a felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” 
elnevezésű, 47.797.445,- Ft nettó becsült értékű, egyszerű, hirdetmény nélküli eljárásrendben 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A 
bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
Közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat 
az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd alpolgármester – elnök; 
2.) Kondek Zsolt, képviselő; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető; 
4.) Selmeczi Attila; közbeszerzési tanácsadó; 
5.) Oláh-Acsay Anna, ügyintéző. 
 
Határid ő: 2012. április 30. (a bizottság megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
317/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta „A hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda tetőszerkezetének felújítása és a 
felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” tárgyában indítandó közbeszerzési eljárásról, 
valamint a 2012. évi közbeszerzési terv 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 tervet a 9. sorszámú beszerzéssel egészíti ki: 
  

9. A hatvani Markovits Kálmán 
Városi Uszoda  Nemzeti 

(egyszerű) 
47.797.445,- 

Ft 
 

2012. május 31. 
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tetőszerkezetének felújítása 
és a felújításhoz kapcsolódó 

kiviteli tervek elkészítése 

eljárásrend 
 

 

 
A képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt 2012. évi közbeszerzési tervet. 
 
Határid ő: 2012. április 30. (honlapon történő közzétételre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
35. napirendi pont 

Előterjesztés a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodá si rendszerek fejlesztése” 
tárgyú pályázathoz kapcsolódó egyéb kiegészít ő döntésekr ől 

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejleszt ési osztályvezet ő 
Az önkormányzat a közeljövőben pályázatot szeretne benyújtani „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyában, melynek keretében hulladékválogató telephely 
kiépítését, gyűjtőedények és járművek beszerzését szeretné megvalósítani. 2011-ben a 
képviselő-testület már döntött arról, hogy az előzetes megvalósíthatósági tanulmány keretében 
a műszaki környezetvédelmi szakvéleményt az Élő-hely 2004. Kft.-vel készítteti el. A Kft. el is 
kezdte a munkálatokat, de az előkészítés során bizonytalanná vált az, hogy a város önállóan 
tud-e pályázni, illetve, hogy megéri-e gazdaságosan, hogy csak Hatvan lakosságszámával 
számolunk a pályázatban. Megállapításra került, hogy minimum 35.000 fős lakosságszám 
szükséges ahhoz, hogy gazdaságosan működjön ez a beruházás. Ezért elkezdtük gyűjteni a 
településeket, addig állt ez a munka, a megvalósíthatósági tanulmányt nem tudta készíteni a 
szakértő cég. Mára körvonalazódott az, hogy az előterjesztésben felsorolt települések 
szándékoznak társulni Hatvanhoz a pályázatban, mert társult formában is lehet pályázatot 
benyújtani. Már képviselő-testület elé vitték és testületi határozatuk van a településeknek erről. 
Ennek fényében célszerű egy új szerződést kötni, és nem csak a szakmai részére vonatkozóan, 
hanem a pályázati dokumentáció összeállítására vonatkozóan, illetve a teljes 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére egy komplex szerződést kötni. Ezért megszüntetni 
szükséges közös megegyezéssel az Élő-hely 2004 Kft.-vel a szerződést. Bekértünk három 
árajánlatot, amelyben az Élő-hely 2004. Kft adta a legkedvezőbb ajánlatot, és velük kötnénk egy 
másik szerződést, amely már egy komplex szakmai anyagot tenne le az asztalra, ezekkel az 
adatokkal, tehát Hatvan Város Önkormányzata társult formában fog pályázni. Ezért az 
előterjesztés három határozati javaslata erről szól. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
318/2012. (IV. 24.) 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 döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy a KEOP-7.1.1.1/09-
11 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú pályázat 
benyújtására társulást kíván létrehozni Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Heréd, Nagykökényes, 
Jászfényszaru, Boldog, Apc, Zagyvaszántó, Csány, Kerekharaszt önkormányzataival. 
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Határid ő: 2012. május 4. (képviselő-testületi határozat érintettek részére történő  
megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
319/2012. (IV. 24.) 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 döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó műszaki környezetvédelmi 
szakvélemény elkészítéséről szóló 693/2011. (XI. 24.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: 2012. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján     
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
320/2012. (IV. 24.) 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 döntésekről 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 projektdokumentáció elkészítését az Élő-hely 2004 Kft.-vel (3036 
Gyöngyöstartján, Árpád u. 21.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevővel 
készítteti el  bruttó 1.778.000.- Ft vállalkozói díjért. 
A vállalkozói díj összege Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. május 4. (vállalkozási szerződés megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
36. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi köz beszerzéseire vonatkozó 
éves statisztikai összegzésr ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejleszt ési osztályvezet ő 
Az önkormányzatnak, mint ajánlat kérőnek jogszabályi kötelessége minden év május 31-éig az 
előző évben megindított és szerződéskötéssel lezárt közbeszerzéseiről éves statisztikai 
összegzést készíteni, és azt Közbeszerzési Hatóságnak megküldeni. 
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Az előterjesztés mellékletét képezi ez a statisztikai összegzés, ezt a közbeszerzési 
tanácsadónk készítette el. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
321/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves 
statisztikai összegzésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi közbeszerzésekről szóló 
statisztikai összegzést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határid ő: 2012. május 31. (éves statisztikai összegzés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
37. napirendi pont 

Előterjesztés a „Közvilágítási villamos energia beszer zése” tárgyában indított 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekr ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejleszt ési osztályvezet ő 
A képviselő-testület február 22-i ülésén döntött arról, hogy a „Közvilágítási villamos energia 
beszerzése” tárgyában közbeszerzési eljárás induljon nyílt eljárás keretében. Az eljárás 
lezajlott, két ajánlat érkezett a Magyar Áramszolgáltató Kft.-től, illetve az MVM Partner 
Energiakereskedelmi Zrt.-től. Az ajánlatkérő megvizsgálta mindkét ajánlatot, hiánytalan volt és 
minden szempontból megfelelt a kiírásban megfogalmazottaknak. Mivel az MVM Partner Zrt. 
ajánlata volt a kedvezőbb, javasolt, hogy a bizottság a nyertes ajánlattevőként az MVM Partner 
Energiaszolgáltató Zrt.-t, míg második helyezettnek a Magyar Áramszolgáltató Kft.-t állapítsa 
meg. A szerződés teljesítésének teljes ellenértéke 37.567.849,- Ft, így a nyertes ajánlattevő 
által ajánlott díj esetében a szükséges fedezet biztosított. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
322/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
1.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 103/2012. (II. 22.) számú határozata alapján 
indult, „Közvilágítási 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 
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közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot, azaz 15,52.-Ft/kWh + Áfa összeget.  

 
2. 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 103/2012. (II. 22.) számú határozata alapján 
indult, „Közvilágítási villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a 
tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében második helyezett ajánlattevőnek a Magyar 
Áramszolgáltató Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) 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, második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatot, azaz 19,39.-Ft/kWh + Áfa összeget.  
 
Határid ő: 2012. április 30. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

38. napirendi pont 
Előterjesztés közterületi padok beszerzésére képvisel ői keretb ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az önkormányzati képviselők jelezték, hogy körzetükben szeretnének közterületi padokat 
elhelyezni, összesen 21 db padot. Korábban a településen már a Városszépítő Kft. „Pécsi” 
típusú padjai kerültek elhelyezésre, ezért a továbbiakban erre kértünk ajánlatot. Összesen 1 
millió 340 ezer forintért kerülnének padok beszerzésre, mely összeg a leszállítás árát is 
tartalmazza. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
323/2012. (IV. 24.) 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 21 db fenyődeszkával ellátott „Pécsi” típusú 
pad beszerzésével a Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg 
bruttó 1.340.168,- 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. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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39. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan közigazgatási területén lév ő egyes zárt csapadékcsatorna 
szakaszok takarításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A zárt csapadékcsatornákat minden évbe tisztítani kell a városban, ezért célszerű egy 2 millió 
forintos keretösszeget a rendelkezésre álló keretből elkülöníteni, és a bekért árajánlatok közül a 
Végső és Fehér Kkt.-t - mint legkedvezőbb árajánlatot adót -, megbízni a munkálatokkal. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását. A 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
324/2012. (IV. 24.) 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 közigazgatási területén belül lévő 
egyes zárt csapadékcsatorna szakaszok takarításával a Végső és Fehér Kkt.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Attila u. 51.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, 
max. bruttó 2.000.000,- Ft összegig történő felhasználással. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a „Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozói szerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: 2012. május 10. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan Város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
40. napirendi pont 

  Előterjesztés az Arany János utca 2/c. el őtti buszmegálló víztelenítésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az Arany János utca 2/c. ingatlan előtt egy buszmegálló található, amelyben folyamatosan 
megáll a víz a lejtések miatt. Próbálkoztunk azzal, hogyha tisztítjuk a zárt csapadékcsatornát 
akkor megszűnik ez a probléma, sajnos nem szűnt meg. Beszinteztük a csapadékcsatornát, de 
szükséges további munkákat elvégezni. Új aknát kell kialakítani a buszmegálló területén, 
valamint kárszegéllyel lehatárolni a buszmegálló és járda közötti részt. Erre vonatkozóan 
kértünk be árajánlatokat, a legkedvezőbbet a Hordós Bau-Ép Kft. adta. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Az ott lakónak igazából az volt a kérése, hogy emeljük meg a kapu bejáratát, hogy ne folyjék be 
a víz az utcából, a szomszéd megemelte a járdáját, és azt szerette volna, hogy az övét is 
emeljük meg. A buszöböl kialakításnak vannak bizonyos előírásai.  
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az a probléma, hogy a szomszéd is engedély nélkül emelte meg a járdáját, és ez az ingatlan is 
már most mélyebben van, mint a mostani járdaszint. Az, hogy emelgetik a járdát, az nem 
megoldás, attól a csapadékvíz nem fog elfolyni. Ez az ingatlantulajdonos is tett kb. 2 cm 
vastagságot a járdájára, de a tél következtében már porlad szét. Sajnos az emberek időnként 



 

 237  

több kárt okoznak, mint hasznot, ráadásul még engedélyt sem kérnek hozzá. Azért nem 
csináljuk azt, amit ő kért, mert azzal rosszabbat csinálnánk. Megemelnénk a járdáját és 
befolyna az udvarára a csapadékvíz. Ezzel, amit csinálni szeretnénk, ezzel megoldódna a 
problémája. 
 
Mikó János bizottsági tag 
A Rákóczi úton, ami van buszmegálló, a Zöldfánál, megáll a víz a keréknyomban, és ahogy az 
autók mennek, az utasokat összecsapják. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Rákóczi út közútkezelős út. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Engedélyt kell kérni tőlük. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Voltak itt a múltkor a közútkezelőtől egyeztetésen, a Szerencsi Gábor személyesen, és ő 
mondta, hogy követelhet az önkormányzat tőlük feladatot, igyekeznek is megcsinálni, viszont 
akkor mást nem fognak megcsinálni, esetleg olyat, ami sokkal égetőbb. Pl. kérjük a buszöblöt 
és akkor nem kátyúzza ki az utat. Egyértelműen elmondta, hogy van egy keretösszege és azon 
belül gazdálkodhat, azt próbálja leghatékonyabban felhasználni. 
 
Marján János bizottsági tag 
A csatornákat ki vesz át? A műszaki osztály? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nem, nem mi vesszük át. Fülöp Hédi tudja ezt pontosan. 
 
Marján János bizottsági tag 
A Cukorgyár előtt megkeresték a csatornafedeleket pontosan, az olyan 70 cm-rel 
alacsonyabban van, mint az út, megcsinálták és visszatemették rá a földet. Ez szabályos? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Sajnos ebben nem vagyok kompetens, Fülöp Hédit kellene erről megkérdezni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
325/2012. (IV. 24.) 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 az Arany János utca 2/c. előtti autóbuszöböl 
víztelenítési munkálatainak elvégzésével a Hordós Bau-Ép Kft.-t (székhely: 3013 Ecséd, 
Szabadság út 68.) bízza meg bruttó 455.486,- 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. 
 
Határid ő: 2012. május 15. (kivitelezésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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41. napirendi pont 

Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alkalm ából készítend ő dísztáblák 
legyártásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ezekre a táblákra megkértünk 3 árajánlatot, és Hettich Zsolt egyéni vállalkozó adta a 
legkedvezőbbet. 
 
Mikó János bizottsági tag 
Milyen táblák ezek? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Aki elnyeri ezt a díjat, annak a házára kikerül ez a tábla. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
326/2012. (IV. 24.) 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 „Tiszta, virágos Hatvanért” cím 
adományozására a dísztáblák legyártásával Hettich Zsolt egyéni vállalkozót (székhely: 3200 
Gyöngyös, Köztársaság tér 5.) bízza meg bruttó 95.250,-Ft összegért, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2/a. 
mellékletében a 2012. évi városüzemeltetési feladatok között a „Környezetvédelmi Alap 2012.” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. június 27. (táblák legyártására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
42. napirendi pont 
      Előterjesztés zászlótartók beszerzésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A BOSCH kérte, hogy az északi elkerülő útra minden második villanyoszlopra kerüljön 
elhelyezésre egy zászlótartó. Így 13 db zászlótartóra kértünk árajánlatot, a Poliform Bt. 
104.521,- Ft-ért tudja leszállítani és kihelyezni is. 
 
Marján János bizottsági tag 
Milyen zászlók lesznek benne? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Hatvan város zászlaja és BOSCH zászló lesz elhelyezve bennük bizonyos alkalmakkor. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
327/2012. (IV. 24.) 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 13 db kétágú zászlótartó beszerzésével a 
Poliform Bt.-t (székhely: 2243 Kóka, Pesti u. 48.) bízza meg bruttó 104.521,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a “Város- és 
községgazdálkodás”költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. május 10. (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
43. napirendi pont 

Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások  és szivattyúházak 
távfelügyeleti rendszerbe történ ő bekapcsolásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Tavalyi évben árajánlatok kerültek bekérésre, hogy az önkormányzati tulajdonú bérlakások és 
szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolására. Az árajánlatot 3 évre 
vonatkozóan adták, azonban a szerződés csak egy évre került megkötésre, ezért most a 2012. 
évre is szükséges megkötni a szerződést. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
328/2012. (IV. 24.) 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 az egyes önkormányzati bérlakások és 
szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásával Szűcs János egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Traktor út 6.) bízza meg bruttó 1.571.000,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetésében a városüzemeltetési feladatok 
költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2012. május 31. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és   
Városfejlesztési Iroda útján 
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44. napirendi pont 
 Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felúj ítási munkáiról  
   (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az előterjesztésben látható, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Zrt. mely lakások felújítására 
tett javaslatot, milyen összegben. Ezeknek a lakásoknak a felújítása indokolt. Szükséges 
elmondani, hogy amennyiben úgy alakul a helyzet, hogy azoknak a nagygombosi lakóknak, 
akikkel nem sikerült megegyezni, de mégis ki kell költözni, ezek állnak majd rendelkezésükre. A 
Horváth M. út 4/2. lakás az közérdekű lakás. 
 
Mikó János bizottsági tag 
Szeretném megkérdezni, hogy a még ott lakó családok 8 vagy 9 család, úgy hallották, hogy 
nem kell kiköltözniük. Ebből mi igaz? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Tájékoztatást tudunk adni ezzel kapcsolatosan. Tegnap Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
kiadott Hatvan Város Önkormányzatára vonatkozóan egy kötelezést, mint a Grassalkovich-
major tulajdonosára, amibe azonnali intézkedésként elrendelte, hogy a gépjármű forgalom teljes 
egészében legyen a Grassalkovich-major teljes egészén megszüntetve. A bejáratokat kapuval 
lássuk el, legyenek védőtetővel ellátva a kapuk, és a középső udvarra vezető nagykapu egy az 
egyben kerüljön lezárásra. 30 nap határidőt adott az Örökségvédelmi Hivatal, hogy statikus 
szakvéleményt nyújtsunk be, faanyagvédelmi szakértővel történt kiegészítéssel, hogy a 
tartószerkezetek megfelelnek-e. Valamint szakági tervezőtől szakvéleményt kért, hogy a 
közművezetékek - kiemelten a szennyvízhálózatra vonatkozóan -, milyen állapotban vannak, 
milyen megoldási javaslatok vannak. 
 
Marján János bizottsági tag 
És mennyi pénzt adott hozzá? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Semmit. Ezekre kötelezte az önkormányzatot. A statikai szakvélemény után fog eldőlni, hogy mi 
a helyzet. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Tehát nem abba az irányba mutat, hogy ők ott maradhatnának. 
 
Mikó János bizottsági tag 
Én is úgy gondoltam, hogy szerintem csak idő kérdése. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nagyon humánusan és lelkiismeretesen járt el az önkormányzat. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Ráadásul be vannak költözve oda a vadméhek is föntre, tehát ezért is veszélyes a terület. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nagyon szép lakásokat kaptak cserébe. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Tehát biztos, hogy nem jó a műszaki állapota a Grassalkovich-majornak, és nagyon sok pénz 
kellene rá. 
Hatvan Város Önkormányzata tulajdona, de műemlékvédelem alatt áll. 
 
Mikó János bizottsági tag 
Az nem mindegy, hogy a 2000,- Ft-ot felcserélem a 20-25 ezer forintra. 
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Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az nincs összhangban, ami munkát ott el kellene végezni és a lakbér. Ahhoz, hogy azok az 
ingatlanok lakhatóak legyenek, az önkormányzatnak minimum 100 millió forintot rá kellene 
költenie, és nem is lenne kész. 
 
Mikó János bizottsági tag 
Az nem is lenne elég szerintem. 
  
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
329/2012. (IV. 24.) 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 2.343.220,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth M. út 5. IV/2. sz. 
alatti lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 2012. évi felhalmozási kiadások 
között a „Lakóház felújítás (2012. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2011. évi maradvány” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. május 31. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 

Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
330/2012. (IV. 24.) 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 158.181,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor K. u.12. I/15. sz. alatti 
lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 2012. évi felhalmozási kiadások 
között a „Lakóház felújítás (2012. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2011. évi maradvány” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. május 31. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 

Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 



 

 242  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
331/2012. (IV. 24.) 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 1.049.628,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Legány Ö. u. 61. Fsz. 1. 
sz. alatti lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 2012. évi felhalmozási kiadások 
között a „Lakóház felújítás (2012. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2011. évi maradvány” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. május 31. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 

Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
332/2012. (IV. 24.) 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 1.112.928,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Legány Ö. u. 63. Fsz. 1. 
sz. alatti lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 2012. évi felhalmozási kiadások 
között a „Lakóház felújítás (2012. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2011. évi maradvány” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. május 31. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 

Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ötödik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
333/2012. (IV. 24.) 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 1.017.661,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Legány Ö. u. 65. Em. 4. 
sz. alatti lakás felújításával.  
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Pénzügyi forrás az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 2012. évi felhalmozási kiadások 
között a „Lakóház felújítás (2012. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2011. évi maradvány” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. május 31. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 

Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hatodik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
334/2012. (IV. 24.) 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 1.323.346,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Legány Ö. u. 65/1. Em. 3. 
sz. alatti lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 2012. évi felhalmozási kiadások 
között a „Lakóház felújítás (2012. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2011. évi maradvány” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. május 31. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 

Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hetedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
335/2012. (IV. 24.) 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 1.484.025,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Legány Ö. u. 65/1. Fsz. 3. 
sz. alatti lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 2012. évi felhalmozási kiadások 
között a „Lakóház felújítás (2012. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2011. évi maradvány” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. május 31. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 

Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A nyolcadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
336/2012. (IV. 24.) 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 1.146.176,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Legány Ö. u. 65. Fsz. 2. 
sz. alatti lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 2012. évi felhalmozási kiadások 
között a „Lakóház felújítás (2012. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2011. évi maradvány” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. május 31. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 

Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
45. napirendi pont 
       Előterjesztés a hatvani autóbusz-pályaudvar akadálymen tesítésér ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Mivel uniós pénzből valósult meg az autóbusz-pályaudvar építése, előírta a komplex 
akadálymentesítést, melyre tavaly vállaltunk egy éves határidőt, és betervezésre került a 
költségvetésbe is az 1 millió forint. Most kértünk 3 árajánlatot, melyre a Cs+Z Kft. 855.000,-Ft-
os ajánlatot adott. 
 
Marján János bizottsági tag 
Mi az, ami még nem járható be? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A komplex akadálymentesítés azt jelenti, hogy különböző táblákat kell még kihelyezni, csíkot 
kell még felfesteni a váróhelyek között. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ez lemaradt? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nem volt benne a szerződésben a kivitelezőnek, és a műszaki tervekben sem. Ezt elő szokták 
írni ilyen pályázatoknál, hogy ez legyen megoldva. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
337/2012. (IV. 24.) 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 autóbusz-pályaudvar komplex 
akadálymentesítésével a Cs+Z Kereskedelmi és Vállalkozási Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
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József A. u. 24.) bízza meg bruttó 855.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  

Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében a 2012. évi felhalmozási kiadások között a buszpályaudvar komplex 
akadálymentesítése költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. május 4. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
46. napirendi pont 
       Előterjesztés intézményi játszóterek fejlesztésér ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A 2012. évi költségvetésben bruttó 10 millió forint került elkülönítésre intézményi játszóterek 
fejlesztésére. A HAÁSZ Kft.-nek már korábban kerültek játékai elhelyezésre, kizárólagos 
forgalmazója bizonyos játékoknak. Kerek összegeket határozott meg a műszaki iroda az egyes 
intézményekre vonatkozóan, az óvodák játszóeszközeinek állapotát figyelembe véve. Az 
intézményvezetőkkel egyeztetésre került, hogy milyen játszóeszközöket szeretnének 
elhelyezni. Erre vonatkozóan a HAÁSZ Kft-től, mint kizárólagos forgalmazótól kértünk be 
ajánlatot, ehhez, hogy melyik intézménybe, milyen összegben legyen játék vásárolva, 
szükséges a bizottság döntése.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Állítólag a Hajósba összedőltögették az eszközöket? Létezik ez? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen. Kiszedték. Előtte, egy hónapja a Gódor óvodából az ivó kutakat ellopták. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Én rendőrségi feljelentést tettem, mert a Jókai úti játszótérről ellopták a 2-3 méteres 
gerendákat. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Tavaly volt felújítva a Jókai úti játszótér. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Muszáj lesz mindenhová, minden intézményhez térfigyelő kamerákat tenni. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Azért is célszerűbb az intézményi játszótereket fejleszteni, mert ezek egy fokkal védettebbek. A 
közterületi játszóterek egyszerűen már védhetetlenek. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Azt mondják a lakók, hogy zárjuk le. De nem azért vannak ezek a játszóterek, hogy pl. csak 
este 8-ig lehessen használni őket. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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338/2012. (IV. 24.) 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 Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézmény Bölcsődék Hajós A. utca 1. szám alatt lévő intézmény 
játszóudvarának fejlesztésével a HAÁSZ Kft.-t (székhely: 6725 Szeged, Kálvária u. 87.) bízza 
meg bruttó 2.055.266,- Ft összegben, mint a termékek kizárólagos gyártóját és forgalmazóját. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelete 4. számú mellékletében az intézményi játszóterek fejlesztése költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. május 4. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
339/2012. (IV. 24.) 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 Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézmény Bölcsődék Mohács utca 3. szám alatt lévő intézmény játszóudvarának 
fejlesztésével a HAÁSZ Kft.-t (székhely: 6725 Szeged, Kálvária u. 87.) bízza meg bruttó 
1.018.591,- Ft összegben, mint a termékek kizárólagos gyártóját és forgalmazóját. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelete 4. számú mellékletében az intézményi játszóterek fejlesztése költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. május 4. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
340/2012. (IV. 24.) 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 Brunszvik Teréz Óvoda játszóudvarának 
fejlesztésével a HAÁSZ Kft.-t (székhely: 6725 Szeged, Kálvária u. 87.) bízza meg bruttó 
2.163.064,- Ft összegben, mint a termékek kizárólagos gyártóját és forgalmazóját. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelete 4. számú mellékletében az intézményi játszóterek fejlesztése költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. május 4. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
341/2012. (IV. 24.) 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 Vörösmarty téri Óvoda játszóudvarának 
fejlesztésével a HAÁSZ Kft.-t bízza meg bruttó 1.546.382,- Ft összegben, mint a termékek 
kizárólagos gyártóját és forgalmazóját. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelete 4. számú mellékletében az intézményi játszóterek fejlesztése költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. május 4. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ötödik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
342/2012. (IV. 24.) 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 Napsugár Óvoda játszóudvarának 
fejlesztésével a HAÁSZ Kft.-t bízza meg bruttó 1.488.998,- Ft összegben, mint a termékek 
kizárólagos gyártóját és forgalmazóját. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelete 4. számú mellékletében az intézményi játszóterek fejlesztése költséghelyen 
rendelkezésre áll.  

 
Határid ő: 2012. május 4. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hatodik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
343/2012. (IV. 24.) 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 Varázskapu Óvoda játszóudvarának 
fejlesztésével a HAÁSZ Kft.-t bízza meg bruttó 1.713.179,- Ft összegben, mint a termékek 
kizárólagos gyártóját és forgalmazóját. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelete 4. számú mellékletében az intézményi játszóterek fejlesztése költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
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Határid ő: 2012. május 4. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
47. napirendi pont 
       Előterjesztés s felújított Kossuth tér területét érint ő forgalmi rend változásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az 1-es iskola felén lévő parkoló, ami a Balassi Bálint út mellett van, annak az 
egyirányúsításáról szól a határozat. Nem lehet majd mindkét irányból behajtani, hanem csak az 
egyik irányból. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Jogos, mert kicsi a hely. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A járdára szerettünk volna kitenni egy táblát, de azt a rendőrség leírta, hogy semmiképpen sem 
lehet felállni a járdára. 
 
Mikó János bizottsági tag 
A bokrokat is felesleges volt oda az út mellé kitelepíteni, mert már most le vannak taposva. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
344/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Kossuth téren a Kossuth 
Lajos Általános Iskola felőli ferde beállású parkoló melletti útszakasz legyen egyirányú a 3-as 
számú főút irányából, ennek érdekében „kötelező haladási irány” és „behajtani tilos” táblapár 
kerüljön elhelyezésre. 
 
Határid ő: 2012. május 30. (táblák kihelyezésére) 
Felelős: Pénzügyi, gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
48. napirendi pont 
       Előterjesztés egyes kis érték ű betonozási munkák elvégzésér ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Gyakran adódnak kisebb betonozási munkák, és nem tudjuk azonnal megrendelni, ezért 
kértünk egységárakat m3-re vonatkozóan, és egy 500 ezer forintos keretösszeg elkülönítését 
kérjük a közutak, hidak költséghelyről. Ha valahol például egy olyan nagy ütőkátyú van, akkor 
aszfaltozás, de egy ideiglenest betonozást azonnal meg tudunk csináltatni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
345/2012. (IV. 24.) 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 kis értékű betonozási munkák 
elvégzésével a Kavicsút Kft.-t (székhely: Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.) bízza meg bruttó 
76.200,- Ft/³ egységáron, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 
500.000,- Ft összegig történő felhasználással. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a közutak, hidak költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. december 30. (feladatok végrehajtására) 
Felelős: Pénzügyi, gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
49. napirendi pont 
  Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken, val amint közterületeken 
 történ ő fakivágásokról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztésben fotókon láthatóak a kivágandó növények, a szakemberek, 
környezetvédelmi tanácsnok úr a helyszíneken jártak. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
346/2012. (IV. 24.) 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 – Kovács Tünde kérelmét elbírálva – 
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 2738/10 hrsz.-ú 
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Ifjúság útja 20. számú ingatlan melletti közterületen 
álló 2 db vadalmafa kivágásához. 
 
Határid ő: 2012. május 7. (a kiértesítésre) 
Felelős: Pénzügyi, gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
347/2012. (IV. 24.) 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 – Gesztenyéskert Óvoda intézményvezetője, 
Tircsi Erika kérelmét elbírálva – tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban 
lévő hatvani 2599 hrsz.-ú  területen, természetben a 3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky út 10. 
számú ingatlanon álló 5 db nyírfa kivágásához. 
 
Határid ő: 2012. május 7. (a kiértesítésre) 
Felelős: Pénzügyi, gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
348/2012. (IV. 24.) 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 – Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézmény Gondozási Központ vezetője, Komáromi Hajnalka kérelmét elbírálva – 
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 3978/41 hrsz.-ú  
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 5. számú ingatlanon álló 1 db diófa 
kivágásához. 
 
Határid ő: 2012. május 7. (a kiértesítésre) 
Felelős: Pénzügyi, gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
349/2012. (IV. 24.) 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 – Özv. Móricz Máténé kérelmét elbírálva – 
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 2514 hrsz.-ú  
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Dolgozók útja 5. számú ingatlan előtt álló 2 db 
madárberkenye, valamint 1 db  vadakácfa kivágásához. 
 
Határid ő: 2012. május 7. (a kiértesítésre) 
Felelős: Pénzügyi, gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ötödik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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350/2012. (IV. 24.) 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 – Csordás Mátyás kérelmét elbírálva – 
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 361 hrsz.-ú  
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Munkácsy M. u. 11. számú ingatlan előtt álló 3 db 
hársfa kivágásához. 
 
Határid ő: 2012. május 7. (a kiértesítésre) 
Felelős: Pénzügyi, gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hatodik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
351/2012. (IV. 24.) 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 tulajdonosi hozzájárulását 
adja az önkormányzati tulajdonú hatvani 2994/3 hrsz.-ú közterületen, természetben a Kossuth 
téren a járda részen lévő 15 db tujafa kiszedéséhez. 
 
Határid ő: 2012. május 7. (a kiértesítésre) 
Felelős: Pénzügyi, gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hetedik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
352/2012. (IV. 24.) 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 tulajdonosi hozzájárulását 
adja az önkormányzati tulajdonú hatvani 2640 hrsz.-ú területen, természetben a Sportpálya 
részen lévő sövény kivágásához. 
 
Határid ő: 2012. május 7. (a kiértesítésre) 
Felelős: Pénzügyi, gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A nyolcadik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
353/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
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szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását 
adja az önkormányzati tulajdonú hatvani 3955 hrsz.-ú közterületen, természetben a 3000 
Hatvan, Szabadság út 45. számú ingatlan előtt álló 1 db fűzfa kivágásához. 
 
Határid ő: 2012. május 7. (a kiértesítésre) 
Felelős: Pénzügyi, gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A kilencedik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
354/2012. (IV. 24.) 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 tulajdonosi hozzájárulását 
adja az önkormányzati tulajdonú hatvani 2647/5 hrsz.-ú közterületen, természetben a Radnóti 
téren lévő 6 db tujafa kivágásához. 
 
Határid ő: 2012. május 7. (a kiértesítésre) 
Felelős: Pénzügyi, gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
50. napirendi pont 

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

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az ATEV Zrt.- vel 2005-től van szolgáltatási szerződése Hatvan Város Önkormányzatának, az 
állati hulladékok elszállítására vonatkozóan. Azonban az FVM rendelet arról szól, hogy 24 órán 
belül el kell szállítani a konténerből ezeket az állati hulladékokat. Ezért az ATEV-vel a 
szerződést módosítani szükséges, hogy jogszabályilag megfelelő legyen a szerződésünk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
355/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés módosításáról  
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel 
(székhely: 1097 Budapest, Illatos u. 23.) kötött szolgáltatási szerződést módosítja jelen 
határozat mellékletét képező megállapodás alapján. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szolgáltatási szerződés 
módosító okirat aláírására. 
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Határid ő: 2012. május 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
51. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvan 0363/16, 0363/38, 0363/39 és a 0364 helyrajzi számú ingatlanok 
telekhatárainak rendezésér ől 

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az újhatvani temető telekhatárát rendezni szükséges, mivel az önkormányzati útra rátemetések 
történtek a korábbi években, így az önkormányzati utat egy nyomvonallal arrébb szükséges 
helyezni. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Ez körbe megy teljesen? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
 Ez az oldalsó földút, amely a mezőgazdasági területek felől van, nem megy körbe teljesen 
jelen pillanatban, csak ami útnak kellene lenni, azt toldjuk meg, és ez egy földút csak. 
 
Marján János bizottsági tag 
És a kerítések? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ez a kerítés már az új telekhatárra lesz felhúzva. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
356/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 0363/16, 0363/38, 0363/39 és a 0364 helyrajzi számú ingatlanok 
telekhatárainak rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi az önkormányzati tulajdonú          
hatvani 0363/16 helyrajzi számú, 4616 m2 nagyságú út kivett megnevezésű ingatlannak, a 
0363/38 helyrajzi számú, 4985 m2 nagyságú közterület kivett megnevezésű ingatlannak, 
valamint a Szent István Római Katolikus Egyházközség tulajdonában álló 0364 helyrajzi számú, 
1 ha 9689 m2 nagyságú temető kivett megnevezésű ingatlannak és a Vágó József kizárólagos 
tulajdonát képező 0363/39 helyrajzi számú, 8212 m2 nagyságú szántó művelési ágú 
ingatlannak a telekhatár-rendezését a mellékelt változási vázrajz szerint, melynek 
eredményeként a 0363/16 helyrajzi számú, út kivett megnevezésű ingatlan nyomvonala az 
előterjesztés mellékletét képező változási vázrajznak megfelelően módosul, és területe 4616 
m2-ről 10 m2-rel 4626 m2-re növekszik, a 0363/38 helyrajzi számú, közterület kivett 
megnevezésű ingatlan területe 4985 m2-ről 506 m2-rel 4479 m2-re csökken, a 0364 helyrajzi 
számú, temető megnevezésű ingatlan területe 1 ha 9689 m2-ről 1036m2-rel 2 ha 0725 m2-re 
növekszik és a 0363/39 helyrajzi számú, 8212 m2 nagyságú szántó művelési ágú ingatlan 
területe 540 m2-rel 7672 m2-re csökken. 
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Ezen ingatlanok telekhatár-rendezése iránti eljárás megindítására, és az eredményes eljárás 
lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város Polgármesterét. 
 
Határid ő: 2012. május 15. (kérelem benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
                                                              
52. napirendi pont 

Előterjesztés a „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fe jlesztése és oktatási-képzési 
szerepének infrastrukturális er ősítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésekr ől 

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
  
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejleszt ési osztályvezet ő 
Ebben a tárgyban az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a Hatvany Lajos Múzeum 
egyes belső tereinek felújítására, oktató múzeumi tér kialakítására, virtuális pontok 
kialakítására. Az igényelhető támogatás maximális összege 50 millió forint. 100 %-os az 
intenzitás, önerőt nem igényel. Május 18-ig kell benyújtani a pályázatot. Tehát az 
önkormányzatnak dönteni kell arról, hogy pályázatot kíván benyújtani, ez lenne az első 
határozati javaslat. A második határozati javaslatban arról, hogy a pályázati szabályzat alapján 
munkacsoportot kell választani. A harmadik határozati javaslatban arról van szó, hogy 
együttműködési szándéknyilatkozatot ír alá a pályázó önkormányzat a felsorolt intézményekkel 
és a pályázati célok érdekében amennyiben a pályázat megvalósul, együttműködési 
megállapodást fognak kötni. Elbírálásnál előnyt jelent, ha minél több intézménnyel írunk alá 
szándéknyilatkozatot. A negyedik határozati javaslattal pedig ki kellene választani azt a 
tervezőt, aki a pályázathoz csatolandó engedélyezési terveket elkészíti, melyre bekértük a 3 
árajánlatot. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
357/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének 
infrastrukturális erősítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.2-11/1 kódszámú, „Múzeumok és 
levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” 
című felhívására pályázatot kíván benyújtani a Hatvany Lajos Múzeum belső tereinek 
felújítására, oktató múzeumi tér kialakítására, különböző korcsoportok számára alkalmas 
komplex terek kialakítására és felszerelésére a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek 
felújítására, illetve virtuális pontok kialakítására. A pályázat 100 %-ban támogatott, önerőt nem 
igényel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat 
benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére.  

 
Határid ő: 2012. május 18. (pályázat benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
358/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének 
infrastrukturális erősítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.2-11/1 kódszámú, „Múzeumok és 
levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” 
című pályázat előkészítésére pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. 
(XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi 
szabályzat alapján köteles eljárni.  
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Szinyei András alpolgármester; 
2.) Ferencz Beatrix, a Széchenyi Zsigmond Könyvtár igazgatója; 

 3.) H. Szilasi Ágota, a Hatvany Lajos Múzeum igazgatója; 
4.) Dalnoki Brigitta, oktatási referens; 
5.) Oláh-Acsay Anna, műszaki ügyintéző; 

 6.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető. 
 
Határid ő: 2012. április 27. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
359/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének 
infrastrukturális erősítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.2-11/1 kódszámú, „Múzeumok és 
levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” 
című pályázatban foglaltak teljesülése érdekében együttműködési szándéknyilatkozatot ír alá: 

• Csicsergő Óvodával (Hatvan, Mészáros Lázár u. 49-51.) 
• Szent István Általános Iskolával (Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) 
• Kossuth Lajos Általános Iskolával (Hatvan, Kossuth tér 1.) 
• Újhatvani Római Katolikus Általános Iskolával (Hatvan, Rákóczi út 4.) 
• Kodály Zoltán Általános Iskolával (Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
• Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolával (Hatvan, Balassi Bálint u. 17.) 
• Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiummal (Hatvan, Vécsey u. 

2/A). 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához 
szükséges szándéknyilatkozatok megtételére.  
 
Határid ő: 2012. május 18. (szándéknyilatkozatok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
360/2012. (IV. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének 
infrastrukturális erősítése” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.2-11/1 kódszámú, „Múzeumok és 
levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” 
című pályázathoz szükséges építési engedélyezési tervet a Motívum Építész Irodával 
(székhely: 3300 Eger, Zúgó út 6.) készítteti el bruttó 640.000,- Ft vállalkozói díjért. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet általános tartalékkeret költséghelyén rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. április 27. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 11 óra 20 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 
 

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


