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* * *  
 

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

Levetetni kérte a napirendek közül a: 
1. napirendi pontot:  Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról, 
 
28. napirendi pontot : Előterjesztés Hatvan város területén egyes tervezési feladatról, 
 
32. napirendi pontot : Előterjesztés „A hatvani Polgármesteri Hivatal informatikai 
infrastruktúra fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról és a 444/2012. 
(VI. 28.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről, 
 
35. napirendi pontot : Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról. 



 

  

  

Kérte , hogy a 17. napirendi pont: Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 
díjáról szóló 33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról, és a helyi közösségi 
közlekedés normatív támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóról 1. napirendi 
pontként kerül tárgyalásra.  

. 
Papp István bizottsági elnök  
Kérte a bizottság tagjait, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok módosítására tett 
javaslatát fogadják el.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
961/2012. (XII.  11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a bizottsági elnök ügyrendi 
javaslatát elfogadja: 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról, 
 
28. napirendi pont: Előterjesztés Hatvan város területén egyes tervezési feladatról, 
 
32. napirendi pont: Előterjesztés „A hatvani Polgármesteri Hivatal informatikai 
infrastruktúra fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról és a 444/2012. 
(VI. 28.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről, 
 
35. napirendi pont: Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról 
 

napirendi pontok levételre  kerülnek. 

A 17. napirendi pont: Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 
33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról, és a helyi közösségi közlekedés 
normatív támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóról 

1. napirendi pontként kerül tárgyalásra. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Kérte a napirendi pontok elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
962/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2012. december 11-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

 
 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  
 

1. Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003. (XII. 19.) 
 önkormányzati rendelet módosításáról, és a helyi közösségi közlekedés normatív 
 támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 



 

  

2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött  
 munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról 

   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

3. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeire 
 vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés módosításáról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

4. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező 2614/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
5. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
6. Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozásáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
   
7. Előterjesztés a képviselő-testület 2013. évi munkatervéről 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
8 Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
 szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
9. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési  megállapodásról  
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   
10. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat igazgatói (magasabb 
 vezetői) álláspályázatának elbírálásáról  
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
 
11. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára történő 
 2013. évi albérletbe adásáról  
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
 
12. Előterjesztés a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület részére nyújtandó támogatásról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
13. Előterjesztés a költségvetési intézmények 2013. január 1-jétől érvényes élelmezési 
 nyersanyagnormáinak és rezsiköltségének megállapítására  
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
14. Előterjesztés Hatvan Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
15. Előterjesztés a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötésről szóló új 
 önkormányzati rendelet megalkotásáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
16. Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben 
 hozott határozatainak végrehajtásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   
17. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
 közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
   
18. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. 
 (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
19. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
 elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 



 

  

 
20. Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) 
 önkormányzati rendelet módosításáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
21. Előterjesztés egyes önkormányzati intézmények villamos energia ellátásával kapcsolatos 
 döntésről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
22. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 2711 és a 2712 hrsz.-ú ingatlanok összevonásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
23. Előterjesztés a kazánház, mosoda területén lévő gázvezeték tervezési munkájáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
24. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek karbantartásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
25. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 2713/5 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról szóló 
 képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről  
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
26. Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 21. szám előtt található ivókút helyreállításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
27. Előterjesztés a Csányi úti gyalogátkelőhely tervezőjének kiválasztásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
28. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Nagygombos 0531/2 hrsz.-ú ingatlannal 
 kapcsolatosan 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 
29. Előterjesztés „Közvilágítás korszerűsítése Hatvanban” tárgyában indítandó közbeszerzési 
 eljárásról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
30. Előterjesztés „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - bölcsődefejlesztés” 
 című pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
31. Előterjesztés „A DOLGOK ÖRÖME – Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása” 
 című állandó kiállítás kivitelezéséhez szükséges munkák megrendeléséről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
32. Előterjesztés a „Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján - Boldog 
 települések közötti szakaszon” tárgyú pályázat benyújtásához szükséges építési engedélyes 
 tervek megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó közbenső döntésről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
        
33. Beszámoló a környezetvédelmi tanácsnok 2012. évi tevékenységéről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   
34. Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
 felhasználásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
35. Előterjesztés önkormányzati képviselői keretek egy részének felhasználásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
36. Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)      
  
 



 

  

37. Előterjesztés az „Informatikai fejlesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtárban” című pályázat 
 keretében beszerzendő eszközökről  
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
                   

Határid ő: 2012. december 1. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      
 
 
1. napirendi pont 

Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közl ekedés díjáról szóló 33/2003. 
(XII. 19.)  önkormányzati rendelet módosításáról, é s a helyi közösségi közlekedés 
normatív  támogatásának igénybevételér ől szóló beszámolóról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Hatvani Volán Közlekedési Zrt. megküldte a 2012. évre vonatkozó beszámolóját, mely az 
előterjesztés mellékletét képezi. Szintén megküldte a helyi közlekedési díj emelési javaslatát 
2013. évre vonatkozóan, amely 5,6 %-os emelést tartalmaz, illetve 1 tételnél 5 %-os emelést. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Inflációkövető körülbelül. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
963/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, és a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani VOLÁN Közlekedési Zrt.-nek 
(székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi u. 82.) a helyi közforgalmú közlekedés normatív 
támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóját elfogadja.  
 

 Határid ő: 2012. december 20. (tájékoztatásra) 
 Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Papp István bizottsági elnök 
A rendeletmódosítást bocsátotta szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
964/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003. (XII. 19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a helyi közösségi közlekedés 



 

  

normatív támogatásának igénybevételéről szóló beszámolót és a mellékelt rendelettervezetet 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt.-vel megkötött  
munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerz ődés módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Kovács Éva ügyvéd 
Hatvan Város Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló törvény által meghatározott 
kötelezendően ellátandó, illetve önként vállalt feladatait részben a kizárólagos tulajdonú Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-n keresztül látja el. Így van ez a közétkeztetéssel 
kapcsolatban is közszolgáltatási szerződés keretében. A közszolgáltatási szerződések 
időszakosan felülvizsgálatra kerülnek a jogszabályi változásokra figyelemmel. Most a 
közszolgáltatási szerződés módosítását az tette szükségessé részben, hogy a Széchenyi István 
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola kikerült az okiratból, mert egyházi fenntartású 
lett. A Lesznai Anna Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény bekerült az okiratba, valamint 
bekerült még a tevékenységek közé, hogy a közszolgáltató vállalat a gyermekszegénység elleni 
program keretében nyári étkeztetést biztosít. Egy határozati javaslatunk van, mely szerint 
Hatvan Város Önkormányzata a munkahelyi és közétkeztetési tevékenység ellátása vonatkozó 
közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően 
módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja 2013. január 1. napjával történő hatályba lépés 
mellett és felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szerződés aláírására. 

 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
965/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött munkahelyi 
és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, 
adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – a munkahelyi és közétkeztetési tevékenység 
ellátása vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak 
megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja 2013. január 1. napjával történő 
hatályba lépés mellett. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 

közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2012. december 21. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 



 

  

 
3. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények  konyhaként m űködő 
épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési és használa ti jogot alapító szerz ődés 
módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Kovács Éva ügyvéd 
Hatvan Város Önkormányzata, mint vagyonkezelő és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt, mint vagyonkezelő vagyonkezelési szerződést kötöttek, illetve használati jogot 
alapítottak az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeire. 
Ennek a szerződésnek a módosítása vált szükségessé, részben mert az intézmények nevei 
megváltoztak, ezt módisítani kellett, illetve kikerült a szerződésből a Kórház, itt már 
tevékenységet a Zrt. nem lát el. Természetesen a jogszabályi változásoknak megfelelően a 
jogszabályok száma is módosításra került. Egy határozati javaslatunk van, mely szerint Hatvan 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) az önkormányzati fenntartású intézmények 
konyhaként működő épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító 
szerződést közös megegyezéssel a jelen határozat melléklete szerint módosítja, és egységes 
szerkezetbe foglalja, és felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szerződés aláírására. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
966/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeire 
vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) az önkormányzati fenntartású 
intézmények konyhaként működő épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot 
alapító szerződést közös megegyezéssel a jelen határozat melléklete szerint módosítja és 
egységes szerkezetbe foglalja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szerződés aláírására. 
 

Határid ő: 2013. január 13. (az okiratok földhivatali benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
4. napirendi pont 
 Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képez ő 2614/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Kovács Éva ügyvéd 
Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a hatvani 2614/1 hrsz.-ú ingatlan, 
mely természetben a Bezerédi út 2 szám alatti ingatlant jelenti. Itt jelenleg az újhatvani 



 

  

ügyfélszolgálati iroda van, valamint a Hatvan-TISZK által működtetett élelmiszerjellegű 
kiskereskedelmi egység működik, mely a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium által folytatott szakképzési tevékenység végzéséhez is gyakorlati helyet biztosít. 
Tekintettel arra, hogy az említett ingatlanra vonatkozóan a DISZI-nek nincs közvetlen használati 
joga, mely a gyakorlati képzési hely biztosítása szempontjából az alapító okiratban a 
telephelykénti bejegyzés feltétele, célszerű és szükséges az ingatlan közvetlen bérbeadása a 
DISZI-nek. 
Egy határozati javaslatunk van, mely szerint Hatvan Város Önkormányzata a tulajdonában álló 
hatvani 2614/1 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Bezerédi út 2. szám alatt található ingatlan 
egy részét a határozat mellékletét képező bérleti szerződés szerint határozatlan időre 
bérbeadja a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére, és  
felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:  
 
967/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzat tulajdonát képező 2614/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában álló hatvani 2614/1 hrsz.-ú, 
természetben 3000 Hatvan, Bezerédi út 2. szám alatt található ingatlan egy részét a határozat 
mellékletét képező bérleti szerződés szerint határozatlan időre bérbeadja a Damjanich János 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3000 Hatvan, Vécsey út 2.; OM azonosító: 201481) 
részére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2012. december 13. (aláírásra)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
5. napirendi pont 

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

 
Papp István bizottsági elnök 
Felsorolásra kerültek a született gyerekek, a pénzügyi forrás rendelkezésre áll. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
968/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és város fejlesztési 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 3. §-a alapján 



 

  

Hegedűs Levente, Fodor Kitti, Sós Andrea Magdolna, Karács ony Zsombor, Szigeti-
Sopronyi Dorottya, Papp Nelli, Papp Maja, Jávorszki  Panna, Balázs Virág, Misinszki 
Gergő gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 
18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 400.000,- Ft – azaz 
négyszáz-ezer 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: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozásáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Amikor az elsőfokú gyámhatóság intézkedik, mert olyan hirtelen helyzet áll elő, hogy 
nyilvánvalóvá válik, hogy a kiskorú családban maradása a kiskorú érdekeit veszélyezteti, akkor 
azonnal dönteni kell a kiskorú elhelyezéséről. Eddig a képviselő-testület az Egri Kistérségi 
Többcélú Társulással állt szerződésben, ami a gyermekek átmenti otthonát működtetette és egy 
férőhely biztosítására szerződtünk 5 éves időtartamra. Tudomásunkra jutott, hogy ezt a 
tevékenységet az Egri Kistérségi Többcélú Társulás meg fogja szüntetni, ezért erre a helyzetre, 
ami bármikor bekövetkezhet, nekünk fel kell készülni. Ezért polgármester urat felhatalmazza 
képviselő-testület arra, hogy keressen erre megoldást. A 2013. évi költségvetésbe erre 
500.000,- Ft-ot különítünk el. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta az első határozati 
javaslat elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
969/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a gyermekek átmeneti gondozása érdekében tárgyalásokat folytasson a feladat ellátására 
jogosult szervezettel, intézménnyel. 
 
Határid ő: tájékoztatásra: 2013. január 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
970/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



 

  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek átmeneti gondozása feladat 
ellátására a 2013. évi költségvetésében 500.000,- Ft -ot elkülönít.  
 
Határid ő: 2013. január 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés a képvisel ő-testület 2013. évi munkatervér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Le van írva, hogy milyen ütemben fogunk dolgozni a következő évben. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
971/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a képviselő-testület 2013. évi munkatervéről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) 
bekezdése alapján a 2013. évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések 
előkészítését a munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja 
bizottságait, hogy a jövő évi munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjei 
figyelembevételével fogadják el. 
 
Határid ő: 2012. december 21. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányza ti rendelet módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Szikszai Márta jegyz ő 
2013. január 1-jén az új önkormányzati törvény hatályba lép. Ez az előterjesztés azokat a 
változtatásokat tartalmazza egyrészt, amelyeket az új törvényi rendelkezés értelmében át kell 
vezetnünk. Lukács Laci nagyon szépen elkészítette. Lehet látni az előterjesztésben áthúzással, 
ami törlésre kerül, félkövér betűkkel szedve, ami beépítésre kerül a működési szabályzatba. 
Az új önkormányzati törvény lehetőséget ad arra, hogy önkormányzati hatósági ügyet a 
képviselő-testület ne csak szerveire, polgármesterre és bizottságaira ruházzon át, hanem 
jegyzőre is átruházhatja. Polgármester úrral egyeztettünk, és mivel ágazatilag a 
gyermekvédelem illetve szociális igazgatási ügyek, mint államigazgatási ügyek a jegyzőnél is 
vannak, ezért az ágazathoz tartozó önkormányzati igazgatási ügyeket is indokolt a jegyzőhöz 
telepíteni. 
Ami még változás és ezt nagyon fontosnak tartottuk, az az átruházott hatásköröknek a 
beszámolója. Ez eddig úgy volt az SZMSZ-ben, hogy az év utolsó hónapjában, tehát ugye 



 

  

most, a decemberi testületi ülésen napirendi pont. Ilyenkor a december mindig függőben marad. 
Tehát 11 hónapról számol be az adott szerv. Ezért ezt áttettük február hónapra. Tehát a 
tárgyévet követő év február hónapjában számolnak be. Ez azért is jó, mert január 31-ig kell a 
hatósági statisztikát elkészíteni, és ez alapját képezheti az átruházott hatáskörű döntésekről 
szóló beszámolónak. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
972/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 14-i hatállyal elfogadja az 
önkormányzat jelen határozat melléklete szerinti tevékenységeinek felsorolását. 
 
Határid ő: 2012. december 15. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
973/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 1-i hatállyal elfogadja az 
önkormányzat jelen határozat melléklete szerinti tevékenységeinek felsorolását. 
 
Határid ő: 2013. január 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
974/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt 

rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 



 

  

 
9. napirendi pont 

Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc M űvelődési Házzal kötend ő közművelődési 
megállapodásról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Évi 550.000,- Ft-tal támogatjuk az intézmény működését. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
975/2012. XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a 
közművelődésről szóló 16/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján 
egyes közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan közművelődési megállapodást köt a 
VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8.) 2013. 
január 1. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, mely ellátandó 
feladatokhoz Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 550.000,- Ft éves támogatással 
járul hozzá, és egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét 
képező közművelődési megállapodás aláírására.  

Határid ő: 2012. december 31. (aláírásra) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségüg yi Szolgálat igazgatói 
(magasabb vezet ői) álláspályázatának elbírálásáról   
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A pályázati kiírásra volt egy pályázó. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat igazgatói, magasabb vezetői 
megbízatása 2012. december 31-vel megszűnik. Ezért a képviselő-testület pályázati felhívást 
tett közzé, amelyre 1 pályázat érkezett. A pályázat formai, alaki szempontból hiánytalannak és 
teljesnek bizonyult. A vonatkozó jogszabályok értelmében 3 tagú szakmai bizottság bírálja el a 
pályázatokat. Egy független szakértő, egy képviselő, Köves Gáborné képviselő asszony, aki 
ezzel a területtel foglakozik a bizottságában, illetve Nagyné Horváth Judit a szociális osztály 
megbízott osztályvezetője alkották ezt a szakmai bíráló bizottságot. Takács Imre javasolta a 
pályázó kinevezését, a másik két bíráló bizottsági tag pedig elismerte az intézményvezető 
eddigi tevékenységét, azonban tekintettel arra, hogy eléggé borús jövőképet fest, a hosszú távú 
kinevezését nem javasolták. 
Ezért az előterjesztés tartalma szerint Zsitvay Katalin pályázó pályázatát úgy értékelték, hogy 
újabb pályázati fordulót írnak ki, és Zsitvay Katalin megbízatását ennek a pályázati fordulónak a 



 

  

sikeres lezárásáig, de legfeljebb egy félévi határozott időre hosszabbítják meg, illetve adnak 
neki megbízást. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
976/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat igazgatói (magasabb 
vezetői) álláspályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társult önkormányzatok gesztora a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) 
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztására 2012. november 2. napi beadási határidővel 
meghirdetett álláspályázatát eredménytelennek nyilvánítja és ismételten nyilvános pályázati 
felhívást tesz közzé annak betöltésére, mely jelen határozat mellékletét képezi.  

Határid ő: 2013. január 4. ( a pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
977/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat igazgatói (magasabb 
vezetői) álláspályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társult önkormányzatok gesztora 
Zsitvay Katalint 2013. január 1. napjától a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztására 
vonatkozó pályázati eljárás eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2013. június 30. napjáig 
határozott időre megbízza a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat magasabb 
vezetői feladatainak ellátásával. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezéséről szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
- a G fizetési osztály 12 fizetési fokozat garantált illetménye: 193.040,- Ft 
- további szakképesítés: 15.443,- Ft  
- összesen: 208.483,- Ft 
- összesen kerekítve: 208.500,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló  
illetményrész 72.300,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (250%): 50.000,- Ft 
- mindösszesen: 330.800,- Ft 

Határid ő: 2013. január 4. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  



 

  

 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézmé nyi úszásoktatás céljára 
történ ő 2013. évi albérletbe adásáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Egyértelműen le van bontva, hogy melyik intézmény mennyi pénzt kap erre a célra, és hogy 
mennyibe kerül az önkormányzatnak 2013. évben. 
 
Papp István elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, az első határozati 
javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
978/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára történő 2013. 
évi albérletbe adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda 

megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található 
Markovits Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója, továbbá 
mint a városi óvodák fenntartója és általános iskolák működtetője egyetért azzal, hogy a 
Markovits Kálmán Városi Uszodát az uszoda bérlője, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) intézményi úszásoktatás céljára, 
a korábban megkötött bérleti szerződéseket érvényben tartva, albérletbe adja a hatvani 
önkormányzati fenntartású óvodák és az önkormányzat által működtetett általános iskolák, 
valamint a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében 
(továbbiakban: megállapodás) az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 
Hatvan, Rákóczi út  4.)részére.  

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 1-től 2013. december 31-ig 

biztosítja az intézményi úszásoktatás fedezetét a jelen határozat 1. számú melléklete szerint 
mindösszesen 19.558.350,-Ft+ÁFA értékben, amelyből az óvodákra eső 2.535.750,- Ft az 
önkormányzat költségvetésében átcsoportosításra kerül. Az általános iskolákra eső 
17.022.600,- Ft+ ÁFA az önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az 
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 
2.050.650,- Ft+ÁFA a 2013. évi költségvetés terhére.  

 
Határid ő: 1.) 2012. december 31. (az albérleti szerződések aktualizálására) 
      2.)  2013. február 15. (az önkormányzat 2013. évi költségvetése elfogadásakor) 
Felelős:    1.) a közoktatási intézmények vezetői  
      2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
 
Papp István elnök 
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
979/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 



 

  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára történő 2013. 
évi albérletbe adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású újhatvani 
óvodák, az önkormányzat által működtetett Szent István Általános Iskola (székhelye: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.), valamint a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési 
megállapodás 7. pontja értelmében (továbbiakban: megállapodás) az Újhatvani Római 
Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) részére 2013. január 1-jétől 
2013. december 31-ig biztosítja az úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek anyagi 
fedezetét, azaz a jelen határozat melléklete szerint mindösszesen 1.535.625,- Ft + ÁFA 
értékben, amelyből az önkormányzati fenntartású óvodák költségvetésébe átcsoportosításra 
kerül 441.000,- Ft+ ÁFA, a Szent István Általános Iskolára eső 724.500,- Ft+ÁFA az 
önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 370.125,- Ft+ÁFA a 2013. évi 
költségvetés terhére.    
 
Határid ő: 2013. február 15. (az önkormányzat 2013. évi költségvetése elfogadásakor) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület rés zére nyújtandó támogatásról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Pályázat útján nyert az egyesület 2 millió forintot, a pályázat átutalásához azonban szükséges 
200 ezer forint, amelyet megelőlegeztünk részükre, és ennyivel megemeltük a támogatási 
összegüket. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, az első határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
980/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület részére nyújtandó támogatásról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Hatvan Város 
Önkormányzata és a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Géza 
fejedelem u.2.) között létrejött együttműködési megállapodásban szereplő 800.000,- Ft, azaz 
Nyolcszázezer forint támogatási összeg 2012. december 14. napjával 1.000.000,- Ft, azaz 
Egymillió forint támogatási összegre módosuljon. 

A 200.000,- Ft többlettámogatás a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 
15.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére biztosított. 
 
Határid ő: 2012. december 14.  
      2013. május 31. (a támogatás elszámolására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 



 

  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
981/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület részére nyújtandó támogatásról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u.2.) megkötött együttműködési megállapodást közös 
megegyezéssel a jelen határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak 
megfelelően módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 
megállapodást módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2012. december 14. (a szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés a  költségvetési intézmények 2013. január 1-jét ől érvényes élelmezési 
nyersanyagnormáinak és rezsiköltségének megállapítá sára 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az emelések mértéke fel van tüntetve. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
982/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a költségvetési intézmények 2013. január 1-jétől érvényes élelmezési 
nyersanyagnormáinak és rezsiköltségének megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetési szerveknél 
(Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Bölcsődék, Százszorszép Óvoda, 
Napsugár Óvoda, Brunszvik Teréz Óvoda, Vörösmarty téri Óvoda, Gesztenyéskert Óvoda, Varázskapu 
Óvoda, Csicsergő Óvoda, 5.sz. Általános Iskola, Kossuth Lajos Általános Iskola, Kodály Zoltán Általános 
Iskola, Szent István Általános Iskola, Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
és Szakiskola, Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Damjanich János Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium) 2013. január 1-jétől érvényben lévő nyersanyagnormákat és rezsiköltséget az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1. Bölcs ődék 
       2013. január 1-jét ől           Bruttó érték  
                                      Nettó ÁFA   B ruttó                      növekedés   
  (27%)          %-ban 
 Ft-ban  

Saját konyhai ellátás  386   104    490                       7,04 

 



 

  

2.  Óvodák és általános iskolák valamint a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és Szakiskola részére a Hatvani Városgazd álkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 

működtetésében  

 2013. január 1-jét ől        

        Bruttó érték  
                                   Nettó ÁFA   Brut tó                          növekedés   
  (27%)                          %-ban 
  Ft-ban  

Óvodák 

 tízórai 70,87     19,13      90,00  5,77 

 ebéd 232,28     62,72    295,00  7,43 

 uzsonna 59,06     15,94      75,00  7,37 

Összesen: 362,20     97,80    460,00  7,09 

Általános Iskolák 

 tízórai 82,68      22,32   105, 00  4,65 

 ebéd 283,46      76,54    360,00  7,37 

 uzsonna 70,87      19,13      90,00  5,77 

Összesen: 437,01     117,99    555,00  6,79 
 
Rezsiköltség az ÁFA nélküli nyersanyagnorma 70 %-a. 
 
 
 
3. Középiskolák tanulói részére a Hatvani Városgazd álkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.  
működtetésében 
     
 2013. január 1-jét ől                                                    Bruttó érték  
                                   Nettó ÁFA    Bru ttó                           növekedés  
  (27%)                            %-ban 
  Ft-ban            

Reggeli 169,29    45,71   215,00    7,29 

Ebéd 303,15    81,85   385,00   6,82 

Vacsora 228,35    61,65   290,00   7,60 
 
Összesen 700,79  189,21   890,00    7,19 
 
Rezsiköltség az ÁFA nélküli nyersanyagnorma 70 %-a. 
 
Határid ő: 2013. január 1. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
14. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Polgármesteri Hivatala alap ító okiratának módosításáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az Alapító Okirat módosítását több indok is szükségessé tette. Egyrészt 2012-ben megváltozott 
az önkormányzatok szakfeladatrendje, szétvált az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 
tevékenységi köre, tehát a polgármesteri hivatalból kikerültek olyan tevékenységek, amelyeket 
azelőtt oda kellett könyvelni, és ezek átkerülte az önkormányzati körbe. Másrészt január 1-jétől 
megváltozik a polgármesteri hivatal neve, jövőre Hatvani Polgármesteri Hivatal lesz. Ez is 
átvezetésre került az alapító okiratban. Továbbá jogszabályi következményként járási hivatalok 
január 1-jétől felállnak és vannak olyan segélyezési formák, amelyeket a járás fog ezután 
megoldani és ezen tevékenységek is kikerültek az alapító okiratból.  



 

  

 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
983/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratát 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.Az alapító okirat 1. „A költségvetési szerv neve” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
  1. A költségvetési szerv neve:  Hatvani Polgármesteri Hivatal 
 
2. Az alapító okirat 5. „Alaptevékenysége” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 
„5. Alaptevékenysége:           
8411 Általános közigazgatás  

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
az önkormányzat polgármesteri hivatala, általános, ágazathoz nem köthető igazgatási 
tevékenységével kapcsolatos bevételek és kiadások 

841114 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenysége 
az országgyűlési képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 

841115 Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
az önkormányzati képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások  

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek     
 a országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztásokkal 

kapcsolatos bevételek és kiadások                  
841117 Európai parlamenti képviselő - választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
 az európai parlamenti képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 
841133 Adóigazgatás 

az adók, illetékek, járulékok, járulék jellegű bevételek megállapításával, beszedésével, 
nyilvántartásával, végrehajtásával, visszatérítésével, kiutalásával és ellenőrzésével 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

841173 Statisztikai tevékenység 
 az adatok statisztikai módszerekkel történő felvételével, feldolgozásával, tárolásával, 

átadásával, átvételével, elemzésével, szolgáltatásával, közlésével, valamint közzétételével 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 az önkormányzat, valamint a jogi személyiségű és a többcélú kistérségi társulás által a 

felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az intézmény által 
kapott intézményfinanszírozás 

8424 Közbiztonság, közrend 
 842421 Közterület rendjének fenntartása 
 a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti 

tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és 
felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett 
rendészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételek és kiadások 

8425 Tűzvédelem 
842531 Polgári védelmi ágazati feladatai 

az egyes igazgatási ágazatok jogszabályban meghatározott polgári védelmi 
tevékenységekkel összefüggő sajátos feladataival kapcsolatos bevételek és kiadások 
 

8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások 
882111 Rendszeres szociális segély 

a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére 
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális 



 

  

segéllyel, valamint a rendelkezésre állási támogatással kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás 
céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez 
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres 
támogatással kapcsolatos bevételek és kiadások 

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás 
céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez az 
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott 
rendszeres támogatással kapcsolatos bevételek és kiadások 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára folyósított pénzbeli 
ellátással kapcsolatos bevételek és kiadások 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
a kiegészítő gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos bevétele és kiadások 

882119 Óvodáztatási támogatás 
 az óvodáztatási támogatással kapcsolatos bevételek és kiadások 

8822 Önkormányzati természetbeni ellátások 
 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 

 a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek 
fennállása esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési 
támogatást magában foglaló lakhatást segítő ellátással kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

8899 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

 a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzően a közszolgálati vagy más 
szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, 
lakásvásárlási, letelepedési támogatásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 

8904 Esélyegyenl őséget és társadalmi integrációt el ősegítő komplex és speciális közfeladatok, 
programok és támogatások 

 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 a bérpótló juttatásra jogosult személy 2-4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű 

munkaviszony keretében, napi négy órás munkaidőben történő - külön kormányrendelet 
alapján szervezett - foglalkoztatásával kapcsolatos bevételek és kiadások 

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása 
 a bérpótló juttatásra jogosult személy 2-12 hónap időtartamra szóló, határozott idejű 

munkaviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő - külön kormányrendelet 
alapján szervezett - foglalkoztatásával kapcsolatos bevétele és kiadások 

 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása, vagy országos közfoglalkoztatási 

program támogatása keretében - külön kormányrendelet alapján - szervezett, a bérpótló 
juttatásra nem jogosultak legfeljebb 12 hónapig történő foglalkoztatásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

 
 3.  Az alapító okirat 6. „Illetékességi területe” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
  6.. Illetékességi területe: Hatvan város közigazgatási területe,  

továbbá körzeti feladatokat lát el : 
   építéshatósági: Boldog, Hort, Csány, Ecséd, 
Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes,Lőrinci, Apc, Petőfibánya, 
Zagyvaszántó, Rózsaszentmárton közigazgatási területein látja el. 

 
 4.  Az alapító okirat 9. „A Polgármesteri Hivatal vagyona a következőkből áll” pontja  

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
     9.  A Polgármesteri Hivatal vagyona a következ őkből áll: 

  A fenntartó önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal használatába adott           
 önkormányzati tulajdont képező törzsvagyon körébe sorolt ingatlan használati  joga:     

    -  Városháza épületének tulajdonjoga (2995 hrsz.), 
   -  Bezerédi út 1. számú ingatlan tulajdonjoga 
 
 5. Az alapító okirat 10. „Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési,  
                megbízási, választási rendje” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 



 

  

   10.  Vezetőjének (vezet ő szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási ,  
   választási rendje: 

A Polgármester pályázat alapján, a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A jegyző kinevezése határozatlan időre 
szól. A jegyző vezeti a képviselő-testület hivatalát. (2011. évi CLXXXIX. tv. 81-82.§) 

 
 6. Az alapító okirat 11 „Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)”  
     pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

   11.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztat ási jogviszony(ok) megjelölése: 
 Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közszolgálati, melyre a 
 közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. 
 Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá munkaviszony is, melyre nézve a 
 Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény az irányadó. Egyéb 
 foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
 IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
A képviselő-testület a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. január 1. 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
    
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés a szennyvízelvezet ő hálózatba történ ő utólagos bekötésr ől szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Előző években elkészültek a szennyvízhálózat egyes ütemei, és ehhez volt érdekeltségi 
hozzájárulás kiadva és a lakosság be is fizette. De voltak olyan lakosok, ingatlanukra 
vonatkoztatva, akik nem csatlakoztak a bekötésekhez. Jelenleg sincs bekötve részükről a 
szennyvízcsatornába az ingatlanjuk. Ha most rá szeretnének csatlakozni, akkor 75 ezer forintos 
díjat szab ki rájuk ez a rendelet, ennek a befizetésével rácsatlakozhatnak a szennyvízhálózatra. 
Előző években 150 ezer Ft volt ez az érdekeltségi hozzájárulás. Több fórumon keresztül ment, 
tehát megnéztük, hogy körülbelül ennek a kalkulált összege akkor 150 ezer volt, de akkor 
belülre, a fürdőszobáig elvittük a szennyvízhálózatot. Most a lakóingatlanon belül önmagának 
kell megoldani a rácsatlakozást. Ezért is van, hogy csak 75 ezer Ft ez a díj, amit be kell fizetni. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a 
rendelettervezet elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
984/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötésről szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
16. napirendi pont 

Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság átruházott 
hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról 
 (Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 



 

  

 
Papp István bizottsági elnök 
Fel van sorolva tételesen, hogy milyen döntéseket hoztunk, 955 db határozatot. 
 
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  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
985/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 2012. évben átruházott hatáskörben 

eljárva hozott határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
17. 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!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
2013. január 1-jétől a új közszolgáltató fogja ellátni a város területén a települési szilárd 
hulladék gyűjtésével kapcsolatos tevékenységet, a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Kft. Az előterjesztés melléklete tartalmazza a díjemelési javaslatot, amely a 
város területén kerül majd alkalmazásra. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta az 
előterjesztés elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
986/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.-nek (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), 
mint közszolgáltatónak a 2013. évre beterjesztett díjemelési javaslatát, mely a települési szilárd 
hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozik. 
 
Határid ő: 2012. december 30. (a díjemelés hatályba lépésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A rendeletmódosítást szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
 
 



 

  

987/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
20/2004.  (III. 26.) önkormányzati rendelet módosít ásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Végső és Fehér Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kkt. látja el Hatvan város területén a 
szolgáltatási szerződés keretén belül a települési folyékony hulladékkezelési tevékenységet. A 
közszolgáltató megküldte a díjemelési javaslatot. A „száraz WC tisztítás, szállítás, 
ártalmatlanítás” díjra nem tett díjemelési javaslatot, a „települési folyékony hulladék szállítási, 
elhelyezési díjakra pedig 5,6 %-os  díjemelési javaslatot tett. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
988/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. (III. 
26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen határozat mellékletében 
szereplő tartalommal módosításra kerüljön az önkormányzat és a Végső és Fehér Kkt. 
(székhely: 3000 Hatvan, Attila u. 51.) között létrejött – a települési folyékony hulladék 
kezelésével kapcsolatos 2012. január 1-től hatályos – közszolgáltatási szerződés. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződést módosító 
okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2013. január 1. (a szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István elnök 
A rendeletmódosítást tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
989/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. (III. 



 

  

26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 

 
19. napirendi pont 

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

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. végzi az önkormányzati tulajdonú 
bérlakások üzemeltetési feladatait. Az üzemeltető megküldte a díjemelési javaslatait 3 
verzióban. Javasoljuk, hogy a mellékletben szereplő emelés mértékét fogadja el a bizottság, 
mivel ez az 5,6 %-os határ alatt marad.  
 
Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
990/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 

 
20. napirendi pont 

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

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. látja el az új-hatvani városi temető 
üzemeltetését. Az üzemeltető díjemelésre nem tett javaslatot, nem kívánta a díjakat emelni. 
Azonban a rendeletet olyan mértékben kéri, hogy módosítsuk, hogy az urnasírhely mérete 
kerüljön módosításra 0,8-ról 1m x 1 m-es méretűre, valamint a gépjárművel történő behajtás 
díjmentes legyen. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Kontrasztos is, mert az óhatvani temetőbe nem kérünk, itt pedig behajtási pénzt kérünk. 
Felesleges és semmire sem elég. Felesleges azért egy portást tartani, hogy beszedje azt a 
300,- Ft-ot. Saját bérét nem termeli ki.  
 

Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A rendeletmódosítást szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
991/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  



 

  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 
21. napirendi pont 

Előterjesztés egyes önkormányzati intézmények villamos  energia ellátásával 
kapcsolatos döntésr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Egyes önkormányzati intézménynek villamos energia ellátásának a közbeszerzési eljárás által 
megkötött szerződése 2012. december 31-ével le fog járni. Az új közbeszerzési eljárás 
megindításra került, azonban előreláthatólag február 1-jétől lesz az új szolgáltatóval az 
intézmények energia ellátása biztosított. Így egyetemleges szolgáltató szerződést szükséges 
erre az 1 hónapos időszakra kötnünk az ÉMÁSZ-val. Ezért szükséges polgármester urat 
felhatalmazni szerződés megkötésére, valamint mivel 30 napos a szerződés felmondási 
határideje, ezért azon a napon, amikor a szerződést megkötjük, fel is kell mondanunk ezt a 
szerződést. 
 

Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért javasolta az 
előterjesztés elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
992/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az egyes önkormányzati intézmények villamos energia ellátásával kapcsolatos 
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyben központosított közbeszerzésekről 
szóló 48/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó egyes intézmények 2013. 
január 1-től január 31-ig történő villamos energia ellátására vonatkozóan felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét egyetemleges szolgáltatói vásárlási szerződés megkötésére az ÉMÁSZ 
Nyrt.-vel (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 13.), valamint felkéri – a 30 napos felmondási 
határidő miatt – a szerződés megkötésekor annak felmondására.       
 
Határid ő: 2012. december 31. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
22. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 2711 és a 271 2 hrsz.-ú ingatlanok 
összevonásáról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Thurzó u. 16. és 18. sz. ingatlant a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben 
összevonásra van jelölve. Ezért megkezdődött a Thurzó u. 16. sz. alatti ingatlan kisajátítási 



 

  

eljárása. A kisajátítási eljárás a vége felé közeledik, ezért, hogy a kisajátítási célt végre tudjuk 
hajtani, a két ingatlant szükséges összevonni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
 Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
993/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 2711 és a 2712 hrsz.-ú ingatlanok összevonásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi a többségi önkormányzati 
tulajdonú Thurzó utca 16. szám alatt található hatvani, 2711 helyrajzi számú, 743 m2 nagyságú, 
lakóház udvar megnevezésű, valamint a szomszédos kizárólagos önkormányzati tulajdonú 
Thurzó utca 18. szám alatt található, 2712 helyrajzi számú, 3618 m2 nagyságú, kollégium 
megnevezésű ingatlanok összevonását a mellékelt változási vázrajz szerint, melynek 
eredményeként a kialakuló Thurzó utca 16. szám alatt található hatvani, 2711 helyrajzi számú, 
4361 m2 nagyságú, lakóház, udvar és kollégium kivett megnevezésű ingatlan kerüljön 
bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Ezen ingatlanok összevonása iránti eljárás 
megindítására, és az eredményes eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények 
elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 
 
Határid ő: 2012. december 31. (kérelem benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
23. napirendi pont 

Előterjesztés a kazánház, mosoda területén lév ő gázvezeték tervezési munkájáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A kazánház, mosoda területén található egy gázvezeték, amely a kórház gázellátását szolgálja. 
A kazánház, mosoda ingatlanának a felújítása során az a fal, amelyen ez a vezeték található 
elbontásra fog kerülni, ezért szükséges új helyre a földbe helyezni ezt a gázvezetéket, 
amelyhez tervezőt szükséges kiválasztani, mert engedélyköteles ez a tevékenység. A 
legkedvezőbb ajánlatot Jánky Ilona adta erre a tervezési feladatra vonatkozóan. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
994/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a kazánház, mosoda területén lévő gázvezeték tervezési munkájáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Belterület 2713/6 hrsz. alatti 
kazánház, mosoda területén lévő gázvezeték áthelyezés engedélyezési tervének elkészítésével 



 

  

Jánky Ilonát (székhely: 3000 Hatvan, Horváth M. út 32.) bízza meg bruttó 65.000,- 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 biztosított.  

 
Határid ő: 2013. január 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek a karbant artásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Gödöllői cég fogja ezt elvégezni. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
995/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közvilágítás aktív elemeinek karbantartásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágítási aktív elemeinek 
karbantartásával az Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft.-t (székhely: 2100 Gödöllő, Repülőtéri 
út 11.) bízza meg bruttó 4.991.100,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetésébe betervezésre kerül a közvilágítás 
szakfeladat költséghelyen.  
 
Határid ő: 2012. december 31. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 2713/ 5 hrsz.-ú ingatlan 
megosztásáról szóló képvisel ő-testületi határozat hatályon kívül helyezésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mi akkor ezt odaadjuk az államnak? 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ingyen és bérmentve. Tehát a nővérszállóról van szó. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Szerettük volna megosztatni, és erről döntött március 29-én a képviselő-testület. Be is adtuk a 
kérelmet az eljáró hatósághoz, ami Kulturális Örökségvédelmi Iroda volt. Azonban a mai napig 



 

  

nem kaptuk meg a telekalakítási engedélyt, sőt még döntést sem hozott a hatóság, hogy 
egyáltalán az ingatlan megosztható-e. Azonban a kórház vezetése kérte, hogy kerüljön 
visszavonásra az említett döntés, tehát az önkormányzat nem akarja megosztani ezt az 
ingatlant, mivel a fejlesztési céljaikhoz, a területre teljes egészében szükségük van. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
996/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 2713/5 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról szóló 
képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az önkormányzati 
tulajdonú hatvani 2713/5 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról szóló 202/2012. (III. 29.) számú 
határozatát. 
 
Határid ő: 2012. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 21. szám el őtt található ivókút helyreállításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
A főtéri Patikánál tönkretették sajnos és ezt az ivókutat kellene helyreállítani. Ez belekerül 
158.300,- Ft-ba. Ide a kamera nem lát be? 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Nem tudom, de egy vandálbiztos kút 500 ezer forintba kerül. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen.  Ez nem vandálbiztos. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Ez nem vandálbiztos, ez ki lett hangsúlyozva. Lehet kérni vandálbiztosra is, de az 500 ezer 
forint. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Le kell vágni a gesztenyefából, hogy a kamera belásson odáig. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Ki lesz vágva összes, mert betegek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Kérdésem lenne nem ezzel kapcsolatosan. A Pázsit út 14. szám alatt egy ecetfa, miért lett 
kivágva? 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Az én tudomásom szerint az ecetfa már túlnőtt azon a méreten, ami még közművek 
tekintetében biztonságos lett volna. Én ezt az információt kaptam. Tudom, hogy a lakók szóvá 



 

  

tették, mert árnyékot ad. Az a terület képviselői keretből rendbe lesz téve. Új növények lesznek 
ültetve, szépen meg lesz csinálva. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Volt határozat is róla. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
997/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan, Kossuth tér 21. szám előtt található ivókút helyreállításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján – bruttó 158.300,- Ft összegben a Hatvan, 
Kossuth tér 21. szám előtt (Főtéri Patika) található ivókút helyreállításával.  

Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen biztosított.  

Határid ő: 2012. január 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
 

27. napirendi pont 
Előterjesztés a Csányi úti gyalogátkel őhely tervez őjének kiválasztásáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Zrt. üzemelteti a Csányi úton lévő vásárteret. Az ő részükről történt egy megkeresés, hogy a 
vásárlók biztonsága érdekében célszerű lenne gyalogátkelőhelyet létesíteni a vásártérhez. Ez a 
tevékenység szintén engedélyköteles, ezért szükséges megterveztetni. A legkedvezőbb 
ajánlatot az Útkataszter Bt. adta. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
998/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Csányi úti gyalogátkelőhely tervezőjének kiválasztásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Csányi úti Vásártér közelében 
gyalogátkelőhely építési engedély köteles tervezési feladatainak elvégzésével az Útkataszter 
Bt.-t (székhely: 3100 Salgótarján, Füleki út 39.) bízza meg bruttó 254.000,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 



 

  

Pénzügyi forrás az általános tartalékkeret költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2012. december 30. (szerződéskötésre) 

  Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Nagyg ombos 0531/2 hrsz.-ú 
ingatlannal kapcsolatosan 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az önkormányzati tulajdonú Nagygombosi-majorral kapcsolatosan Gyöngyös város jegyzője 
november 6-án kötelezte Hatvan Város Önkormányzatát, mint az ingatlan tulajdonosát, hogy 
veszély- és kárelhárítási munkákat végezzen el 10 napos határidő megjelölésével. A lakások 
üzemletetését a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. végzi közszolgáltatási 
szerződés alapján. Célszerű ennek a feladatnak az ellátására 5 millió forintos keretösszeget 
biztosítani, amíg pontosan nem kerülnek a feladatok meghatározásra. 
 
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  3 igen szavazattal, tartózkodás, nem 
szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
999/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Nagygombos 0531/2 hrsz.-ú ingatlannal 
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek üzemeltetésére megkötött közszolgáltatási szerződés és a karbantartási 
közszolgáltatási szerződés alapján – bruttó 5.000.000,- Ft keretösszegig az önkormányzati 
tulajdonú Hatvan, Nagygombos 0531/2 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanra 
vonatkozóan Gyöngyös város jegyzője 6/27737-3/2012 számú határozatában előírt veszély- és 
kárelhárítási munkák elvégzésével. 
Pénzügyi forrás a működési hiány terhére kerül biztosításra. 
 
Határid ő: azonnal (feladatok végrehajtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
29. napirendi pont 

Előterjesztés  „Közvilágítás korszer űsítése Hatvanban” tárgyában indítandó 
közbeszerzési eljárásról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
A közterületek megfelelő megvilágítása érdekében az energiahatékonyság szempontjait is 
figyelembe véve készült egy szakmai anyag, amely megállapította, hogy a beruházás becsült 
értéke 78.740.445,- Ft. Tehát közbeszerzési eljárást kell indítani ennek érdekében. A határozati 
javaslat ezt, illetve a bizottság tagjait tartalmazza. 
 



 

  

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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1000/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Közvilágítás korszerűsítése Hatvanban” tárgyában indítandó közbeszerzési 
eljárásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Közvilágítás korszerűsítése Hatvanban” 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít egyszerű, hirdetmény nélküli eljárásrendben. A 
beszerzés nettó becsült értéke 78.740.445,- Ft. A beszerzés becsült értékének pénzügyi 
fedezete Hatvan város 2013. évi költségvetésének tervezésekor figyelembe vételre kerül.  

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közvilágítás korszerűsítése 
Hatvanban” elnevezésű, 78.740.445,- 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.) Bánkutiné Katona Mária, irodavezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető; 
5.) Selmeczi Attila; közbeszerzési tanácsadó. 
 
 
Határid ő: 2013. január 15. (részvételi felhívások megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukt urális fejlesztése - 
bölcs ődefejlesztés” cím ű pályázathoz kapcsolódó döntésekr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egy új pályázatot indít bölcsődefejlesztés céljából, amely 
majd márciusban kerül benyújtásra. Ennek elkészítéséhez szükséges megvalósíthatósági 
tanulmány, illetve a tervezési feladatokat kell elkészíteni. Ennek érdekében kerültek árajánlatok 
bekérésre. A határozati javaslatok tartalmazzák a pályázaton való indulást, illetve a 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítőjét, illetve a tervezési feladatok elvégzőjét. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1001/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 



 

  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - bölcsődefejlesztés” 
című pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
közzétett  „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - bölcsődefejlesztés” című 
felhívásra pályázatot kíván benyújtani Hatvan város két bölcsődéjének infrastrukturális 
fejlesztésére. 
A pályázható összeg legalább 20.000.000 Ft, de legfeljebb 350.000.000 Ft.  
A pályázat 100%-ban támogatott. 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
közzétett „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - bölcsődefejlesztés” című 
felhívásra benyújtani kívánt 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.) Horváth Richárd alpolgármester, 
2.) Farkasné Farkas Aranka. Bölcsődei intézményvezető, 
3.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző, 
4.) Simon Gábor pályázati ügyintéző. 

Határid ő: 2013. március 1. (pályázat 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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1002/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - bölcsődefejlesztés” 
című pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-4.1.2/B-12 kódszámú, 
„Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - bölcsődefejlesztés” című pályázathoz 
szükséges megvalósíthatósági tanulmányt az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és 
Adósságkezelő Kft-vel (székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. IV. em. 3.) készítteti el 
bruttó 1.460.500,- Ft vállalkozási díjért. 
A vállalkozási díj pénzügyi fedezete a Hatvan város 2013. évi költségvetésébe beépítésre kerül. 
Határid ő: 2012. december 31. (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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1003/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - bölcsődefejlesztés” 



 

  

című pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése - bölcsődefejlesztés”című pályázathoz szükséges tervezési 
feladatokkal az Invenio Studio Kft.-t (székhely: 1114 Budapest, Eszék u. 4/1) bízza meg bruttó 
3.035.300,- Ft vállalkozási díjért. 
A vállalkozási díj pénzügyi fedezete a Hatvan város 2013. évi költségvetésébe beépítésre kerül. 
Határid ő: 2012. december 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés „A DOLGOK ÖRÖME – Lesznai Anna (1885-196 6) írói és fest ői 
pályafutása” cím ű állandó kiállítás kivitelezéséhez szükséges munkák  
megrendelésér ől  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
Hatvan Város Önkormányzata 20 millió 400 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban 
részesült a kiállítás megszervezésére, kivitelezésére. 2012. december 31-ig kell a szerződést 
lebonyolítani. Ezért 3-3 árajánlat került bekérésre, a határozati javaslatok ezeknek a nyerteseit 
tartalmazzák. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1004/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta „A DOLGOK ÖRÖME – Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása” című 
állandó kiállítás kivitelezéséhez szükséges munkák megrendeléséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „A DOLGOK ÖRÖME – 
Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása” című pályázat megvalósításához 
szükséges installáció építésével az ALEART Kft.-t  (székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 5.), 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 8.000.000.- Ft 
összegben.  
Pénzügyi forrás a pályázatban biztosított. 
 
Határid ő: 2012. december 31.  
Felelős:  Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1005/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta „A DOLGOK ÖRÖME – Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása” című 



 

  

állandó kiállítás kivitelezéséhez szükséges munkák megrendeléséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „A DOLGOK ÖRÖME – 
Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása” című pályázat megvalósításához 
szükséges múzeumi kiállítási szolgáltatás elvégzésével az ALEART Kft.-t (székhely: 1133 
Budapest, Kárpát u. 5.) bízza meg bruttó 6.370.000.- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a pályázatban biztosított. 
 
Határid ő: 2012. december 31.  
Felelős:  Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1006/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta „A DOLGOK ÖRÖME – Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása” című 
állandó kiállítás kivitelezéséhez szükséges munkák megrendeléséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „A DOLGOK ÖRÖME – 
Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása” című pályázat megvalósításához 
szükséges eszközök beszerzésével az ALEART Kft.-t (székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 5.), 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 7.000.000.- Ft 
összegben. 
Pénzügyi forrás a pályázatban biztosított. 
 
Határid ő: 2012. december 31.  
Felelős: Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 
 
 

32. napirendi pont 
Előterjesztés a „Zagyva folyó kerékpáros turisztikai f ejlesztése a Salgótarján - Boldog 
települések közötti szakaszon” tárgyú pályázat beny újtásához szükséges építési 
engedélyes tervek megrendelése” tárgyú közbeszerzés i eljárásban meghozandó 
közbens ő döntésr ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
A közreműködő szervezet, a NORDA általában ezt a közbenső döntést hiányolja. Ezt 
megelőzendő kérjük a bizottságot, hogy fogadja el, hogy a 3 ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére és megkezdhetjük a tárgyalásokat. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1007/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 



 

  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 682/2012. (X.17.) számú határozata alapján indult, a „Zagyva folyó 
kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján - Boldog települések közötti szakaszon” tárgyú 
pályázat benyújtásához szükséges építési engedélyes tervek megrendelése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Békés Planum Kft.  (5600 
Békéscsaba, Berzsenyi utca 147.),  Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. (5001 Szolnok, 
Ságvári krt. 4.) és a Cívis Komplex Mérnöki Kft.  (4031 Debrecen, Selyefű u. 3.) ajánlattevők 
tekintetében az ajánlattevőkkel szemben kizáró ok nem áll fenn, alkalmasak a szerződés 
teljesítésére, így a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése 
alapján mindhárom ajánlattevővel megkezdhetők a tárgyalások. 
 
Határid ő: 2012. december 12. (tárgyalások lefolytatására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 

33. napirendi pont 
Előterjesztés a környezetvédelmi tanácsnok 2012. évi t evékenységér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Olvashattuk a beszámolót. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1008/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok 
előterjesztésében megtárgyalta a környezetvédelmi tanácsnok 2012. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a környezetvédelmi 
tanácsnok 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
 
34. napirendi pont 
 Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy 

részének  felhasználásáról    
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását. Az 
első határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1009/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 Bartók Béla utcában kialakítandó 



 

  

rácsozattal ellátott gyűjtő akna kivitelezésével a Barnibau  Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Gábor Áron 22.) bízza meg bruttó 190.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Horváth Richárd 
önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére, biztosított. 
 
Határid ő: 2012. december 15. (megrendelésre) 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1010/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 Liszt Ferenc utca végén kihelyezésre 
kerülő forgalomterelő oszlopok elhelyezésével a Barnibau  Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Gábor Áron 22.) bízza meg bruttó 38.100,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Horváth Richárd 
önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére biztosított. 
 
Határid ő: 2012. december 15. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján  
 
 
35. napirendi pont 
     Előterjesztés önkormányzati képvisel ői keretek egy részének felhasználásáról  

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását. Az 
első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1011/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján – bruttó 751.500,- Ft összegben, a Klapka utca 
és a  Báthori utca egyes járdaszakaszainak felújításával, valamint  Hatvan-Nagygombos 
területén zúzott kő terítéssel földút  karbantartási munkáinak elvégzésével.  



 

  

Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között - Szinyei András 
önkormányzati képviselő - képviselői keret költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1012/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján – bruttó 185.387,- Ft összegben, a Vécsey úti 
Tüdőgondozó előtti parkoló, Tiszti lakótelep területén és a Batthyányi utcában lévő 
kikátyúsodott földterületek rendezési munkáinak elvégzésével.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között – Köves Gáborné képviselő -  
képviselői keret költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
36. napirendi pont 

Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy részének  
felhasználásáról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1013/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 26 db 12/14-es méretű törökmogyoró 
facsemete leszállításával a Maróti Díszfaiskola Kft.-t (székhely: 2252 Tóalmás, Peresi dűlő) – 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt – bízza meg bruttó 181.610,- Ft 
összegben. 
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: 2013. március 31. (beszerzésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 



 

  

 
 
37. napirendi pont 
 Előterjesztés az „Informatikai fejlesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtárban” cím ű  
 pályázat keretében beszerzend ő eszközökr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
7.930.885,- Ft összegű támogatást kapott a Széchenyi Zsigmond Könyvtár. Az ehhez 
kapcsolódó informatikai eszközökről, illetve a nyilvánossághoz kapcsolódó „C” és „D” típusú 
tábla elkészítésére kértünk árajánlatot. A MONGÚZ Kft. esetében, aki kizárólagos forgalmazója 
bizonyos könyvtárhoz szükséges informatikai moduloknak, nem került sor 3 árajánlat 
bekérésére. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1014/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286 kódszámú „Informatikai fejlesztés a Széchenyi Zsigmond 
Könyvtárban” című pályázat keretén belül informatikai eszközök beszerzésével a CleverBoard 
Kft.-t (székhely: 3300 Eger, Koszorú u. 1.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bízza meg bruttó 3.877.064.- Ft összegben.  
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2012. december 21. 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1015/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286 kódszámú „Informatikai fejlesztés a Széchenyi Zsigmond 
Könyvtárban” című pályázat keretén belül a Jadox és Huntéka elektronikus könyvtári modulok 
beszerzésével a Monguz Kft.-t (székhely: 6722 szeged, Nemestakács u. 12/A.), mint 
kizárólagos forgalmazót bízza meg bruttó 2.387.000.- Ft összegben. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2012. december 21. 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 



 

  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1016/2012. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286 kódszámú „Informatikai fejlesztés a Széchenyi Zsigmond 
Könyvtárban” című pályázat keretén belül a „C” és „D” típusú táblák elkészítésével a 
Confortansixty Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság u. 34.), mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 9.100.- Ft összegben. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2012. december 21. 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 50 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 
 

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


