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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült :  Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság 2012. február 21-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal 
kis tanácskozó termében tartott nyílt  üléséről 

Jelen vannak:   

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

Marján János bizottsági tag és Mikó János bizottsági tag igazoltan maradt távol. 
 

 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Szikszai Márta   jegyző 
Komendáné Nagy Márta    aljegyző 
dr. Veres András   ügyvéd  
dr .Paronai Richárd    jegyzői irodavezető 
Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella   műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Kovács János    intézmény felügyeleti irodavezető 
Fritsch Márta    városi főépítész 
dr. Borbás Zsuzsanna   pályázati és településfejlesztési osztályvezető 
Dr. Stankovics Éva   Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit  
     Közhasznú Kft. ügyvezető igazgató 
Decsi Ferenc    Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.  
     vezérigazgató  
 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

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

Levetetni kérte a napirendek közül az  5.  napirendi pontot : 
5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Zrt. 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének 
elfogadásáról 

illetve a 39. napirendi pontot : 
39. Előterjesztés utcanév táblák és forgalomtechnikai elemek elhelyezéséről. 

  
Kérte , hogy a meghívóban szereplő 24. napirendi pontot  – Beszámoló a Környezetvédelmi 
Alap 2011. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2012. évi keret felhasználásáról -, és a 
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37. napirendi pontot  – Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő 
fakivágásokról -, első illetve második napirendi pontként tárgyalja a bizottság. 

 
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: 
 
81/2012. (II.  21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a bizottsági elnök ügyrendi javaslatát 
elfogadta:  

 
5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeuim 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. gazdasági évre vonatkozó üzelti tervének elfogadásáról 
valamint a 
39. Előterjesztés utcanév táblák és forgalomtechnikai elemek elhelyezéséről 
című napirendi pontok levételre kerülnek. 
 
Napirendek sorrendje változik: 
 
A bizottság első napirendi pontkén tárgyalja a 
Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2011. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2012. 
évi keret felhasználására című napirendi pontot. 
 
A bizottság második napirendi pontként tárgyalja az  
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő fakivágásokról 
című napirendi pontot. 

 
Határid ő: 2012. február 21. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      

 
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: 

 
82/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2012. február 21-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  
 

1. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2011. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2012. évi 
keret felhasználására 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

2. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő fakivágásokról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
3. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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4. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2012.  
évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

5. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

6. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő üzemeltetési 
szerződésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
7. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2012. gazdasági évre 

vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
8. Előterjesztés a „Foglakoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” című 

pályázathoz szükséges hozzájárulásról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
9. Előterjesztés a ”Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése 

érdekében Képzési díj és ösztöndíj támogatása az intézmények számára a konvergencia 
régiókban” című pályázathoz szükséges hozzájárulásról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

10. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. között megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

11. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. éves karbantartási 
feladattervéről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
12. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház–Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. kórház 

épülete ivóvíz tározójának kialakításával kapcsolatos döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

13. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
14. Előterjesztés HPV elleni védőoltásról 

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

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

16. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
   

17. Előterjesztés  az önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

18. Előterjesztés a közösségi közlekedés fejlesztéséről 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
19. Előterjesztés Heves Megyei Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes 

ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodások jóváhagyásáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
20. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 

együttműködési megállapodásról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
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21. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló 
számvevői jelentés alapján készített intézkedési tervről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

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

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

23.  Előterjesztés ajándék elfogadásának utólagos engedélyezéséről és karitatív   szervezetnek 
történő felajánlásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

24. Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz-ú ingatlan, MÁV tanműhely bérleti szerződésének 
megkötéséről 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

25. Tájékoztató a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2012. évi 
költségvetéséről 

 (TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL) 
 

26. Beszámoló a 2011. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2012. 
évi keret felhasználására 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

27. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és 
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról, valamint a vízterhelési díj 
megállapításáról szóló 34/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

28. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata, valamint a Kodály Zoltán Általános Iskola között 
létrejövő együttműködési megállapodásról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
29. Beszámoló a Hatvani Városi Köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással összefüggő 

bevételiről és kiadásairól 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  
30. Előterjesztés a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház közös képviselőjének 

megválasztásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

31. Előterjesztés a Mesevilág Tagóvoda bővítéséhez kapcsolódó döntésekről 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
32. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervéről 
 (HATÁROZAT- EGYSZERŰTÖBBSÉG) 
 
33. Előterjesztés a „Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
 (HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
34. Előterjesztés a „Közvilágítási villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
35. Előterjesztés a „Hatvan, Kisgombos településrész ivóvízellátásának kialakítása” tárgyú 

pályázathoz kapcsolódó egyes képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
36. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális 

színterek” tárgyú pályázaton történő részvételhez való hozzájárulásról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
37. Előterjesztés Hatvan város belterületén lévő buszváró pavilonok törött, sérült elemeinek 

pótlásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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38. Előterjesztés a Hatvan, Vitalis Mór utca tervezőjének kiválasztásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

39. Előterjesztés a Hegyalja út – Vereckei utca sarkán található víznyelőrács pótlásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

40. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáiról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

41. Előterjesztés Hatvan város belterületi közmű-nyilvántartási munkáinak megrendeléséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

42. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges birtokjogi munkák 
megrendeléséről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰTÖBBSÉG) 

43. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges értékbecslési munkák 
megrendeléséről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

44. Előterjesztés a közterületeken lévő hirdetőfelületekről  
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
Határid ő: 2012. február 21. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      
 
 
1. napirendi pont 

Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2011. évi felhasz nálásáról, valamint javaslat a 
2012. évi keret felhasználására 

 (Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztésben le vannak vezetve a 2011. évi tervezett és tényleges bevételek, a tényleges 
kiadások, illetve a 2012. évi tervezett bevételek és az Alap tervezett felhasználása. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
83/2012. (II.  21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Környezetvédelmi Alap 2011. évi felhasználásáról, valamint a javaslat a 2012. 
évi keret felhasználásáráról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2011. évi 
felhasználásáról szóló beszámolót. 

Határid ő: 2012. február 23.  
Felelős:  Hatvan város jegyzője a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
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: 
 
84/2012. (II.  21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Környezetvédelmi Alap 2011. évi felhasználásáról, valamint a javaslat a 2012. 
évi keret felhasználásáráról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal a Környezetvédelmi Alap 2012. évi felhasználására vonatkozó tervezetet. 

A képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, hogy 
a Környezetvédelmi Alap egyes fejezeteiben elkülönített összegek részletes felhasználásának 
módjáról előzetesen, külön határozatokban döntsön. 

Határid ő: 2012. december 31. (a Környezetvédelmi Alapban meghatározott feladatok 
végrehajtására) 

Felelős:  Hatvan város jegyzője a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen tör ténő fakivágásról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A Kossuth tér át lesz alakítva és 3 db kúszó fenyőt szükséges kivágni. 
 
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: 
 
85/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2995/3 hrsz.-ú közterületen, természetben a Kossuth téren álló 
3 db terülő tuja kivágásához. 
 
Határid ő: 2012. március 15.  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház - Rendel őintézet Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt felel ősségű Társaság 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti ter vének 
elfogadásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Szeretnék a három cégről összefoglalóan elmondani néhány gondolatot, tekintettel arra, hogy 
az Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet Kft, a Média-Hatvan Kft és a Városgazdálkodási 
Zrt.100 %-ban az önkormányzat tulajdonában álló nonprofit közhasznú gazdasági társaságok. 
A vonatkozó SZMSZ illetve az önkormányzati szabályok értelmében az önkormányzat, mint 
egyszemélyes alapító jogosult és köteles minden évben elfogadni a cégek üzleti tervét. Az 
üzleti terv tartalmazza azokat a szakmai feladatokat, amelyeket az adott évbe a cégnek el kell 
végeznie, illetve meg van határozva ennek a pénzügyi fedezete. Azért kerül képviselő-testületi 
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ülésen megtárgyalásra és elfogadásra ezen előterjesztés, mert a város költségvetése ebben a 
hónapban rendkívüli ülésen jóváhagyásra került, és annak egy részét képezik a cégek 
gazdálkodását tartalmazó számszaki adatok. Mind a három cég tekintetében felügyelő 
bizottsági ülés volt tartva. A felügyelő bizottságok a Kórház és a Zrt. esetében egyhangúlag, 
míg a Média esetében 2 igen és 1 tartózkodás mellett támogatták, és elfogadásra javasolták az 
üzleti terveket. A felügyelő bizottságnak ebben az esetben csak véleményezési joga van. Ha az 
üzleti tervek elfogadásra kerülnek, akkor már 2012. január 1-től kezdődően ezen paraméterek 
szerint történik a cégek működése. Ha évközben olyan jogszabályi vagy egyéb változás fog 
bekövetkezni, ami érinti a cégek gazdálkodását, nincs akadálya annak, hogy ezen üzleti tervek 
módosításra kerüljenek.  Ezek a mostani jogszabályi környezet és számszaki adatok szerint 
készültek el, összhangban a költségvetéssel. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Amennyiben a júliustól kórházat átveszi az állam, gondolom bele fog szólni a gazdálkodásába? 
 
Dr. Stankovics Éva ügyvezet ő igazgató 
Még kérdéses, hogy az átvételre félévkor kerül-e sor. Ez a terv, de hallottunk már olyat is, hogy 
csak év végén lesz belőle valami. 
Jövő héten ad tájékoztatást államtitkár úr a fekvő beteg ellátás átalakításáról, valószínűleg 
akkor már okosabbak leszünk majd. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
A pénzügyi terv tárgyalása során már felügyelő bizottsági ülésen is kiderült, hogy a kórháznak 
nagy erőket kell megmozgatnia ahhoz, hogy ez az átállás ez olyan formán és olyan állapotban 
történjen meg, hogy Hatvan város a kórháznak egy biztonságot adjon. A kórház arra 
összpontosít, hogy a legjobb pozícióból induljon, mert akkor lesz biztosított a jövője. Elsősorban 
az infrastruktúra és humán erőforrás, ami biztosítja a létét a kórháznak. A maradék időkben ezt 
a legnagyobb intenzitással kell erősíteni, ebben egyetlen egy segítsége van a kórháznak, a 
tulajdonos, aki  - amennyire lehetséges - mozdítsa is előre, mert kikerül a város kezéből, és 
tőlünk független tényezők befolyásolják majd a kórház jövőjét. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Úgy gondolom s kórház sokat fejlődött az utóbbi időben - többek között - igazgató asszony 
segítségével. Működésében és rendszerzettségében is. 
 
Dr. Stankovics Éva ügyvezet ő igazgató 
Minden változás nehézségekkel jár, az egészségügy pedig gyakorlatilag 20 éve változik. Nincs 
könnyű dolga a kollégáinknak. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban tovább 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: 
 
86/2012. (II.  21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031298 
székhely: 3000 Hatvan, Balassi u. 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit 
közhasznú gazdasági társaság 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét a jelen határozat 
mellékletétében foglalt szöveggel jóváhagyja. 
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Határid ő: 2012. február 24. (tájékoztatásra)  
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
 
4. napirendi pont 
 Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlá tolt Felel ősségű Társaság 

2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfo gadásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ügyvéd úr már bevezette, illetve elolvastuk. Bővíteni szeretnék a UPC lehetőségeivel a 
reklámfelületet. Jó elgondolásnak tartom. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:  
 
87/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évre 
vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 
12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 
2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét a jelen határozat mellékletétében foglalt szöveggel 
jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2012. február 24. (tájékoztatásra)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.- vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött kö zszolgáltatási szerz ődés 
módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
A cégek és az önkormányzat között közfeladatok ellátására vonatkozóan közszolgáltatási 
szerződés keretében kerülnek meghatározásra a jogok és a kötelezettségek. A Média-Hatvan 
Kft. tekintetében természetesen 2010-ben megkötésre került az első közszolgáltatási 
szerződés, azonban eltelt az első év, amely tanulás és tapasztalatszerzés éve volt. Annak 
érdekében, hogy a mostani hatályos állapot szerinti közszolgáltatási szerződése legyen ennek 
a cégnek minden pontját áttekintettük. Volt egy teljes körű jogi és pénzügyi egyeztetés, 
amelynek eredményeképpen kialakult a mostani közszolgáltatási szerződés hatályos szövege. 
Vastagon szedtük azokat a változásokat, kiegészítéseket, pontosításokat, amelyek érintették az 
okirat meglévő, hatályos szövegét. Részben jogszabályi változások, részben a tevékenységi 
körnek a pontosítása, pénzügyi rendelkezések. Meghatározásra kerültek az átalány díjas, illetve 
a külön elszámolás alá tartozó tevékenységek. A megszűnési okok a valamennyi 
közszolgáltatási szerződéssel rendelkező önkormányzati cég megszűnési okaival azonosak. 
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Ezek alapján ezen okirat most betölti rendeltetését, jogszabályi előírásoknak megfelel. 
 
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: 
 
88/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és városf ejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 
Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú 
gazdasági társasággal műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a 
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 

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 közszolgáltatási szerződés 
aláírására. 
 

Határid ő: 2012. február 24.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.- vel megkötend ő üzemeltetési 
szerződésről 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Veres András ügyvéd 
Tekintettel arra, hogy több feladatot kapott a Média az elmúlt időszakban, új feladata lett a 
város közterületein elhelyezésre került hirdető berendezések üzemeltetése. Ezeket a hirdető 
berendezéseket Hatvan Város Önkormányzat hozta létre, és Média-Hatvan Kft. fogja 
üzemeltetni. A szerződés egy határozott időre megkötött üzemeltetési szerződés, amelyben 
szerepel, hogy a Média üzemeltetési díjat fizet a birtokába kerülő reklám felületekért, és a 
későbbiekben ő jogosult albérleti, vagy egyéb megállapodás keretében ezen a felületeket 
értékesíteni. Ezeket a felületeket a Média-Hatvan Kft. kezeli, karbantartja és eladja, amelyből 
neki bevétele származik. 
A városban sokfelé össze-vissza voltak plakátolva hirdetmények. Szeretnénk, ha egységesebb 
tisztább városkép alakulna ki, ebben fontos szerepe lesz a Médiának, hogy felügyelje ezt. 
Reméljük, hogy több árbevételre tud majd szert tenni, mint amennyi üzemeltetési díjat fizet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további 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: 
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89/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő üzemeltetési 
szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Közhasznú Nonprofit 
Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 2.) határozott időtartamra üzemeltetési 
szerződést köt az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, közterületeken 
elhelyezett hirdető berendezésekre vonatkozóan és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. az üzemeltetés tárgyát képező hirdető 
berendezéseket harmadik személyek részére bérbe adja. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
üzemeltetési szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására. 

 
 

Határid ő: 2012. február 24.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. 2012. gazdasági 
évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
A korábban, a másik két cég üzleti tervével kapcsolatosan elhangzottak érvényesek ezen 
előterjesztés esetében is, szakmai kérdés esetén vezérigazgató úr ad választ. 
 
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: 
 
90/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2012. gazdasági évre 
vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú Zrt. 2012. gazdasági évre 
vonatkozó üzleti tervét a jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja. 
 
 
Határid ő: 2012. február 24. (tájékoztatásra)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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8. napirendi pont 

Előterjesztés a „Foglakoztatás támogatása egészségügyi  intézmények számára” cím ű 
pályázathoz szükséges hozzájárulásról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Veres András ügyvéd 
Amikor pályázatoknál a pályázat kiírója előírja azt, hogy önkormányzati tulajdonú cégek 
esetében a fenntartónak és a tulajdonosnak határozatot kell hoznia arról, hogy az adott cég a 
pályázaton részt vehet, akkor a határozat meghozása szükséges. Ezen és a következő 
napirendi pontban szereplő előterjesztés esetében is a TÁMOP program keretében történtek a 
pályázati kiírások. A humánerőforrás biztosításhoz való hozzájárulást, illetőleg átmeneti 
bértámogatást nyújt ez a pályázat a hiányzó, vagy az új funkciókhoz illeszkedő orvosi, 
szakdolgozói kapacitások érdekében a kórháznak. Támogatás formája vissza nem térítendő 
támogatás mind a két pályázat esetében, az elszámolható költség 100 %-a. Ütemezve vannak 
a pályázatok. Az önkormányzat számára egyéb terhet nem jelent a támogatás igénybevétele, 
de a kórház jövője és a folyamatos, megfelelő színvonalú működés érdekében úgy gondoljuk, 
mindenképpen indokolt a részvétel. A határozati javaslat mindkét előterjesztés esetében arról 
szól, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárul kórház pályázaton való részvételéhez. 
 
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: 
 
91/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” című 
pályázathoz szükséges hozzájárulásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve hozzájárulását adja ahhoz és támogatja, hogy az Albert 
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság a Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása 
egészségügyi intézmények számára című TÁMOP-6.2.4/A/11/1 pályázaton részt vegyen és 
pályázatot nyújtson be. 
 
Határid ő: 2012. február 24. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés a „Képzési programok az egészségügyi ága zat szolgáltatás-fejlesztése 
érdekében Képzési és ösztöndíj támogatása az intézm ények számára a konvergencia 
régiókban” cím ű pályázathoz szükséges hozzájárulásról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ügyvéd úr már felvezette az imént, ezen a pályázaton való részvételhez is szükséges a 
tulajdonosi hozzájárulás. 
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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: 
 
92/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében 
Képzési díj és ösztöndíj támogatása az intézmények számára a konvergencia régióban” című 
pályázathoz szükséges hozzájárulásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve hozzájárulását adja ahhoz és támogatja, hogy az Albert 
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megjelent a 
Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében Képzési díj és 
ösztöndíj támogatása az intézmények számára a konvergencia régiókban című TÁMOP-
6.2.2/A/11/1 pályázaton részt vegyen és pályázatot nyújtson be. 
 
Határid ő: 2012. február 24. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 

10. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Vá rosgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. között megkötött kegyeleti közszolgá ltatási szerz ődés módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Tegnap jogi bizottsági ülésen egy kis fogalmi zavar támadt, amit végül is sikerült tisztázni. Úgy 
gondolom, hogy itt is felvetődhet értelmezési problémaként, ezért szeretném tájékoztatni  
Tisztelt Bizottságot arról, hogy külön kell választani a kegyeleti közszolgáltatást, amely 
tulajdonképpen a temető üzemeltetése, Zrt. által végzett  temetkezési szolgáltatástól, ami egy 
piaci alapon végzett tevékenysége a Zrt.-nek. Semmi köze nincs a temető üzemeltetéséhez, ez 
az, hogy ő temetkezéseket bonyolít le, harmadik, magánszemély megrendelése alapján. 
A kegyeleti közszolgáltatási szerződés arra vonatkozik, hogy a temetőkről szóló rendelet 
lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat rendeletében kötelezővé teheti köztemetőn belül 
bizonyos tevékenységeknek oly módon való végzését, hogy a temetést lebonyolító, temetkezési 
szolgáltatást végző ezeknek a tevékenységeknek az ellátására az üzemeltető, adott esetben a 
Zrt. szakszemélyzetének és berendezésének kötelező igénybevételét írja elő. Erre vonatkozik 
ez a közszolgáltatási szerződés, és ezzel párhuzamosan fut a helyi temető rendeletnek is a 
módosítása, amelyben ezt a képviselő-testület kötelezően is előírja. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 
 
93/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. között megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata által 
alapított és kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-
vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 
14551420-2-10) megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes 
szerkezetbe foglalja a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgáltatási szerződés 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2012. február 24. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. éves 
karbantartási feladattervér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Közszolgáltatási szerződés szerint végzi a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
az intézmények és a játszóterek karbantartási munkáit. A szerződésben foglalt 
kötelezettségének a teljesítése céljából elkészítette a Zrt. 2012. évre vonatkozóan a 
feladattervét, amely az előterjesztés mellékleteként megtalálható. 
 
Papp István elnök 
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: 
 
94/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2012. éves karbantartási 
feladattervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-nek a Karbantartási 
közszolgáltatási szerződéssel összefüggő 2012. évi intézményi karbantartási feladattervét. 
 
Határid ő: 2012. február 23. (közszolgáltató értesítésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendel őintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
kórház épülete ivóvíz tározójának kialakításával ka pcsolatos döntésr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 



 

 71  

 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Grassalkovich – kastély területén található a kórház víztartálya, amit célszerű áthelyezni a 
kórház ingatlanjára. A tervezésre kértünk árajánlatokat, a legkedvezőbb ajánlatot a TH-Stúdió 
Kft adta. Őket célszerű megbízni a tervezési feladattal. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Hogyan fog az áthelyezés lezajlani? Lesz azért víz közben? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Lesz víz közben. Pont ezért kell megtervezni, mert egyébként nem engedélyköteles. Azért 
terveztetjük meg, hogy, egy jó műszaki megoldás szülessen. Valószínűleg két tartály fog 
elhelyezésre kerülni, amivel a folyamatos üzemelést biztosítani lehet és könnyebb lesz majd a 
tartályokat takarítani is. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
95/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Nonprofit Közhasznú Kft. 3000 Hatvan, Balassi B. út 16. sz. alatti kórház épülete ivóvíz tározója 
és nyomásfokozó szivattyútelepe áthelyezésének tervezési és engedélyezési munkáival a TH-
Stúdió Építész Iroda Kft.-t (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 31/B.) bízza meg bruttó 
825.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a 2012. évi felhalmozási kiadások között a „Nyomásfokozó tartály és víztartály 
kialakítása Kórház épületében” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. március 10. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
13. napirendi pont 

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

 
Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
A korábbi napirendi ponttal van összefüggésben ez a napirendi pont is, vagyis, hogy az 
önkormányzat az üzemeltetési jogot átadja a Média-Hatvan Kft. részére. Emiatt módosul a 
rendeletnek az a része, hogy ingyenesen lehet a hirdetéseket elhelyezni. Ezt kivettük a 
rendeletből, és Médiával fog majd szerződést kötni az, aki reklámot szeretne elhelyezni. Ezzel 
összefüggésben a közterület-felügyelőknek is lesz feladata, mert nekik kell majd ellenőrizni, 
hogy jogszerűen kerültek-e elhelyezésre a hirdetések a városban. 
 
Papp István elnök 
Tehát ellenőrizni fogják, hogy ki rakta ki a hirdetményt. 
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Komendáné Nagy Márta aljegyz ő 
Igen, a Média-Hatvan folyamatosan küldi a szerződéseket a közterület-felügyeletnek. Ha nem 
tudjuk kinyomozni, hogy ki tette ki a hirdetést, közterület-felügyelő akár el is távolíthatja azt. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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: 
 
96/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 

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

és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
14. napirendi pont 

Előterjesztés HPV elleni véd őoltásról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István elnök 
Ez a jobbik fajta vakcina? 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Az önkormányzat úgy döntött előzőleg, hogy ezt a vakcinát alkalmazza. Összetételében ez több 
probléma ellen véd. Nyilván ez sem 100 %-ban véd, mert nem tudhatjuk, hogy tíz év múlva 
ezek a kórokozók hogyan változnak majd, de ezzel a vakcinával jelen pillanatban viszonylag 
biztos védelmet tudunk nyújtani a fiatalok számára. 
Tehát az előző testületi döntéshez kapcsolódóan, az oltóanyag gyártója  ha jól emlékszem 
17.900,- Ft körüli áron tudja az önkormányzat részére biztosítani az oltást, egy országos, 
önkormányzatoknak szóló program keretében. 
Ezzel párhuzamosan szintén folyik egy országos kampány, az oltás népszerűsítésére, és ez a 
cég amelyet mi kiválasztottunk, 15.900,-Ft-os áron hozta forgalomba az oltóanyagot tavaly 
december 31-ig, majd ezt az akciót meghosszabbította ez év április 30-ig. Ez azt jelenti, hogyha 
patikán keresztül történik ennek az oltóanyagnak a beszerzése, akkor –amennyiben jól 
számoltam -, 200-250 ezer forintot tudunk megtakarítani az önkormányzat számára. 
Megtörtént az árajánlatok kérése a hatvani gyógyszertáraktól, bár olyan nagy érdeklődés nem 
mutatkozott. Ennek oka, hogy ez egy olyan gyógyszer, amelyen a gyógyszertárak számára 
minimális árrés van, és úgy hogy hosszú fizetési határidőt is kell adni, így nem feltétlenül 
tartozik a kifejezetten gazdaságos tevékenységek közé. 
A legkedvezőbb ajánlatot a kórház gyógyszertára tette, 600,- Ft-tal olcsóbb beszerezési árra 
tett ajánlatot és kedvezőbb fizetési határidővel. 
Felhívom a figyelmet arra, hogy az oltást a házi gyermekorvosok végzik. Feltétlenül fontos, 
hogy kampány legyen a hatvani médiákban, hogy népszerűsítsük az oltást, illetve, hogy 
ingyenes, hiszen az önkormányzat fizeti, másrészt az ellenérzéseket az oltással szemben 
csökkentsük, hogy nincs mellékhatása, és nyugodtan lehet használni ezt az oltóanyagot. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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97/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a HPV elleni védőoltásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák elleni védőoltás céljából a 
Silgard  J0BM01 vakcinát a határozat mellékletét képező szerződés szerint az Albert 
Schweitzer Kórház – Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú  Kft.-től  (3000 Hatvan, Balassi B. u. 
16. szám) vásárolja meg.  
 
Határid ő: 2012. március 2. (a szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
15. napirendi pont 
        Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának  megállapításáról 

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István elnök 
A határozati javaslatban fel vannak sorolva a született gyermekek, 9 fő. Sajnos nem sok. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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: 
 
98/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

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

• Bódi Blanka (szül.: Kistarcsa, 2011. 07. 27., a. n.: Erdélyi Katalin) Hatvan, Bem József 
utca 73. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

• Konkoly Lorina Sára (szül.: Budapest 08. 2011. 02. 08., a. n.: Fehér Katalin) Hatvan, 
Árpád utca 8. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

• Király Jázmin (szül.: Hatvan, 2011. 05. 10., a. n.: Szécsényi Rita) Hatvan, Pázsit utca 5. 
3/9. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban 
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

• Juhász Csongor Árpád (szül.: Gyöngyös, 2011. 10. 06. an: Mészáros Rita) Hatvan, 
Hegyalja út 41. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

• Nagy Gréta Terézia (szül.: Hatvan, 2011. 10. 19. a. n.: Podmaniczky Terézia Ilona) 
Hatvan, Határ utca 4. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

• Szabó Arnold (szül.: Hatvan, 2011. 08. 12. a. n.: Fülöp Lenke) Hatvan, Apród u. 9. szám 
alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, 
melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 
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• Sisa Lina Karina (szül.: Hatvan, 2011. 10. 11., a. n.: Kurják Adrienn) Hatvan, Szabadság 
út 7. 2/7. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 

• Hintz Petra (szül.: Hatvan, 2011. 02. 09., a. n.: Szalontai Beáta) Hatvan, Szabadság út 
17. II. lpk. Fsz. 3. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe 

• Szilágyi Soma (Budapest IX. 2011. 08. 13. an: Bakos Ildikó) Hatvan, Apafi u. 46. szám 
alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, 
melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

– A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 360.000,- Ft – azaz háromszáz-
hatvan 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: a támogatás utalása a határozathozataltól számított 30 napon belül 
Felelős:  Hatvan város jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
16. napirendi pont 

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

dr.Szikszai Márta jegyz ő 
A szóbeli kiegészítést elmondtam a kegyeleti közszolgáltatási szerződésnél. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A rendelettervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
99/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

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

rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásának sz abályairól 
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Paronai Richárd jegyz ői irodavezet ő 
Az Alaptörvényben kapott felhatalmazás alapján az Országgyűlés megalkotta a nemzeti 
vagyonról szóló törvényt. Ez a nemzeti vagyonról szóló törvény alapvetően átstrukturálta az 
önkormányzati vagyon elemeit, ez törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. Ezen belül a 18. § (1) 
bekezdése 60 napos határidőt adott az önkormányzatoknak, hogy külön jelölje meg azokat a 
tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt nemzeti 
vagyonnak tekintendőek. Részben ez, részben a korábbi rendelet szabályozását átláthatóbbá 
téve jött létre az előterjesztéshez mellékelt rendelettervezet. 1. mellékletét képezi a kiemelt 
nemzeti vagyon. 
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Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért javasolta 
annak elfogadását 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
100/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta az önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló előterjesztést és a 

mellékelt önkormányzati rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés a közösségi közlekedés fejlesztésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Fritsch Márta f őépítész 
A képviselő-testület korábban döntött a Közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú pályázaton 
való részvételről. Ennek fontos eleme egy kerékpárkölcsönző létesítése és erre egy tervezési 
felhívást adtunk ki. Beérkeztek árajánlatok, amennyiben a pályázat sikeres, úgy az Építész 
Kaláka Kft.-t célszerű megbízni az építési engedélyezési tervek elkészítésével. 
 
Papp István elnök 
Ez a kerékpártároló a buszpályaudvarnál lenne. 
 
Fritsch Márta f őépítész 
Igen, a buszpályaudvarnál. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta az 
előterjesztés elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
101/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közösségi közlekedés fejlesztéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Építész Kaláka Kft.-t (székhely: 1038 
Budapest, Puszta köz 3.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg 
nettó 100.000Ft + ÁFA, azaz bruttó 127.000 Ft összegben a buszpályaudvarnál kialakításra 
kerülő kerékpártároló és kölcsönzőhöz kapcsolódó helyiség építési engedélyes terveinek 
elkészítésével. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
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19. napirendi pont 
Előterjesztés a Heves Megyei Intézményfenntartó Közpon t részére történ ő ingyenes 
ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodások jóváha gyásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Kovács János intézmény - felügyeleti irodavezet ő 
Ezen intézmények megyei fenntartásban voltak és a konszolidációs törvény alapján a megye az 
intézményeit átadta, mégpedig a Heves Megyei Intézményfenntartó Központnak. Az intézményi 
ingatlanok, az épületek városi tulajdonban vannak, ezért a megyével ingyenes 
ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodás volt, amelyet a képviselő-testület felmondott. Most 
azonban a zavartalan működés érdekében ismét szükséges, hogy az ingyenes 
ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodások megkötésre kerüljenek. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
102/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes 
ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodások jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5231/2 hrsz-ú, természetben 
Hatvan Kossuth tér 11. szám alatt található ingatlannak a Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény elhelyezését szolgáló ingyenes használatba adását tartalmazó, a Heves Megyei 
Intézményfenntartó Központtal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) megkötendő, jelen 
határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy azt aláírja. 
 
Határid ő: 2012. február 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti 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: 
 
103/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes 
ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodások jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3252, 3253, 3255/2 hrsz-ú, 
természetben Hatvan Kórház utca 3-5. szám alatti, valamint a zagyvaszántói 436, 437 hrsz.-ú, 
természetben Zagyvaszántó, Selypi út 2. szám alatt található ingatlanoknak a Szent Kamill 
Idősek Otthona elhelyezését szolgáló ingyenes használatba adását tartalmazó, a Heves Megyei 
Intézményfenntartó Központtal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) megkötendő, jelen 
határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy azt aláírja. 
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Határid ő: 2012. február 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
Papp István elnök 
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
104/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes 
ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodások jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2755 hrsz-ú, természetben Hatvan 
Balassi Bálint út 36. szám alatt található ingatlannak a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény elhelyezését szolgáló ingyenes használatba adását tartalmazó, a 
Heves Megyei Intézményfenntartó Központtal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) 
megkötendő, jelen határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét, hogy azt aláírja. 
 
Határid ő: 2012. február 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
Papp István elnök 
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
105/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes 
ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodások jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4524/1 hrsz-ú, természetben 
Hatvan Ratkó J. utca 10. szám alatt található ingatlannak a Lesznai Anna Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola elhelyezését szolgáló ingyenes 
használatba adását tartalmazó, a Heves Megyei Intézményfenntartó Központtal (székhely: 3300 
Eger, Kossuth L. u. 9.) megkötendő, jelen határozat mellékletét képező megállapodást 
jóváhagyja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy azt aláírja. 
 
Határid ő: 2012. február 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
 

20. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata és a hét ki emelt sportegyesület között 
létrejöv ő együttm űködési megállapodásról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Fel van sorolva, hogy mely egyesületeket, milyen összeggel támogatja az önkormányzat 2012. 
évben. 
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Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
106/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Népkert), melyben 2012. évre 11.000.000 Ft, azaz tizenegymillió forint támogatást nyújt 
negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2012. március 1. napjától 
kezdődő és 2012. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz ” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
Papp István bizottsági elnök  
 A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
107/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.), melyben 2012. évre 1.500.000 Ft, azaz egymillió-
ötszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás 
határozott időre, 2012. március 1. napjától kezdődő és 2012. december 31. napjáig tartó 
időszakra kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz ” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
 
Határid ő: 2012. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
Papp István bizottsági elnök  
 A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
108/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Boldogi út MÁV Sporttelep), melyben 2012. évre 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint 
támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2012. 
március 1. napjától kezdődő és 2012. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz ” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
Papp István bizottsági elnök  
 A negyedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
109/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club Hatvan (székhelye: 3000 
Hatvan, Dolgozók út 13.) egyesülettel a kosárlabda szakosztály támogatására vonatkozóan, 
melyben 2012. évre 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint támogatást nyújt, negyedévente 
egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2012. március 1. napjától kezdődő és 
2012. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz ” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 

 
Papp István bizottsági elnök  
 A ötödik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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110/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club Hatvan (székhelye: 3000 
Hatvan, Dolgozók út 13.) egyesülettel, melyben 2012. évre 450.000 Ft, azaz négyszázötvenezer 
forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 
2012. március 1. napjától kezdődő és 2012. december 31. napjáig tartó időszakra kerül 
megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz ” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
Papp István bizottsági elnök  
 A hatodik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
111/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.), melyben 2012. évre 800.000 Ft, azaz nyolcszázezer forint 
támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2012. 
március 1. napjától kezdődő és 2012. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz ” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
Papp István bizottsági elnök  
 A hetedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
112/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a  Hatvani Szabadidősport Egyesülettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) az atlétika szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben 2012. 
évre 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A 
megállapodás határozott időre, 2012. március 1. napjától kezdődő és 2012. december 31. 
napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz ” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 

 

 
21. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata pénzügyi hely zetének ellen őrzéséről szóló 
számvev ői jelentés alapján készített intézkedési tervr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
2011-ben az Állami Számvevőszék a városokat ellenőrizte, és némely városba személyesen is 
ellenőriztek. Esetünkben is személyes, helyszíni ellenőrzés is történt. Tájékoztatást kaptunk az 
ellenőrzött 2007-2011. félévi időszakról. Főként a pénzügyi helyzet ellenőrzése történt, az 
önkormányzat pénzügyi stabilitását vizsgálták. Fel kellett sorolni az önként vállalt feladatokat, 
tehát megnézték, hogy az önkormányzatnak mennyi az önként vállalt feladata. Vizsgálták a 
hitelállomány, a szállítói állomány alakulását, bevételeket, kiadásokat elemezték. 
Az ÁSZ összefoglaló jelentése azt állapította meg, hogy bár az önkormányzat helyzete stabil, 
de ennek kezelhetősége érdekében, hosszú távra ajánlásokat tett, hogy milyen intézkedéseket 
kell az önkormányzatnak tennie. Erre készült egy intézkedési terv, amelyet az Állami 
Számvevőszék részére 30 napon belül meg kell küldenünk. Ez az intézkedési terv - 
amennyiben a testület elfogadja -, kerül az ÁSZ-nak megküldésre. 
 

Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
113/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló 
számvevői jelentés alapján készített intézkedési tervről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Állami Számvevőszék által 
Hatvan Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készült számvevőszéki 
jelentést. 
A Képviselő-testület elfogadta az alábbi intézkedési tervet: 
 
1.) Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlya rövid távon biztosított, középtávú helyreállítására 

és hosszú távú megőrzésére az Önkormányzatnak fel kell készülnie. A működési 
jövedelme 2007-2009 között csökkent, azonban pozitív volt, a 2010. évben negatív lett. A 
folyó bevételek a 2010. évben nem nyújtottak fedezetet a folyókiadások és az 
adósságszolgálat teljesítésére. A 2011. január 17-én megnyitott, 600,0 millió Ft összegű – 
2012. december 31-ig rendelkezésre álló – folyószámlahitel keret a megkötött szerződés 
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szerint az Európai Uniós támogatások megelőlegezésének céljára használható fel. A 
pályázati pénzeszközökből megvalósított fejlesztéseknél a támogatás folyószámlahitelből 
való előfinanszírozása az Önkormányzat számára pénzügyi kockázatot jelent. 

 
Javaslat: 
Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának közép távon történő helyreállítása és hosszú távú 
fenntarthatósága érdekében kezdeményezze – felelősök és határidők megjelölésével – az 
alábbi intézkedések megtételét: 
 

a) Tárja fel a bevételszerző és kiadáscsökkentő lehetőségeket. Ütemezze a  
 bevételek beszedését a jövőben jelentkező fizetési kötelezettségeihez; 
 

Intézkedési terv: 
Bevételszerző lehetőségek feltárása, számbavétele elsőként a 2013. évi költségvetési 
koncepció elkészítésekor kerüljön a Képviselő-testület elé. Végleges formában pedig a 2013. 
évi költségvetés tervezésekor a törvényi változások figyelembevételével. 
 
Határidő: Költségvetési koncepció elkészítésére: 2012. november 30. 
    2013. évi költségvetés elfogadására: 2013. február 28. 
Felelős: az elkészítésért Hatvan város jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján 
  
Az önkormányzat 2012. évben a kiadáscsökkentés lehetőségével fokozatosan foglalkozik. 
Költségvetési szervek működésével a későbbiekben ágazatonként foglakozik a Képviselő-
testület. 
A Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény feladatainak áttekintését a 
Képviselő-testület 2012. évi februári rendes ülésén - majd a törvényi változások következtében 
2012. december 31-ig -, a közművelődési feladatok ellátását a Képviselő-testület a 2012. évi 
márciusi rendes ülésén tárgyalja. A közoktatási intézmények a törvényi változások 
következtében kerülnek áttekintésre 2012. december 31-ig. 
 
Határidő: 2013. évi költségvetés 2013. február 28. 
Felelős:  az elkészítésért Hatvan Város Jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján 
 

b) Terjesszen a Képviselő-testület elé kibontakozási programot a pénzügyi   
 helyzet javítása, és hosszú távú megőrzése érdekében; 

 
 
Intézkedési terv: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kibontakozási programot fogad el az 
önkormányzat pénzügyi helyzetének javítására és a hosszú távú megőrzésének érdekében a 
2013. évi költségvetési koncepció elfogadásával megegyező időpontban. 
 
Határidő: 2012. november 30. 
Felelős: az elkészítésért Hatvan város jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján 

 
c) Képezzen egyensúlyi (elkülönített) tartalékot a jövőbeni adósságszolgálat  

 teljesítése érdekében. 
 

Intézkedési terv: 
Az önkormányzat jelenleg is fennálló, hosszú lejáratú fejlesztési hiteleinek törlesztése az 
önkormányzat részére nem jelent magas kockázatot, egyrészt, mert a fennálló hitel állomány 
forint alapú, másrészt az önkormányzat a stabilitásról szóló CXIV. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján számított adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége  
bőven alul marad a törvény által engedélyezett saját bevételek 50 %-ának. 
Kis kockázatot jelent a tárgyévi hiteltörlesztéshez kapcsolódó kamatok kifizetése, a kamatláb 
kockázat következtében. 
A 2013. évi költségvetés tervezésekor tartalék kerül tervezésre, a kamatláb kockázat 
ellensúlyozására. 
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Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
2.) Az önként vállalt feladatok részaránya és kiadása 2007 és 2010 között emelkedett – 

középfokú oktatási feladatok 2007-től kezdődő fokozatos átvétele következtében – a 
2010. évben 72,5 %-al  (453,9 millió Ft-al) volt magasabb, mint a 2007-2009. évek 15,4%-
os (626,5 millió Ft összegű) átlagos értéke. 

  
Javaslat: 
Tekintse át az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságát a kötelező feladatellátás 
elsődlegességének biztosítása érdekében, mutassa be a Képviselő-testületnek a megoldás 
lehetőségeit, és szükség esetén a gazdasági program módosításának igényét. 
 
Intézkedési terv: 
Az államháztartás szerkezeti felállása 2013. január 1-jére változik (lásd: járások).  A törvényi 
változások ismeretében a 2013. évi költségvetési koncepció elkészítésekor áttekintésre 
kerülnek az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai. Elsőként a költségvetési 
koncepció készítésekor, másodszor a 2013. évi költségvetés készítésekor. 
 
Határidő: 2012. november 30. (Költségvetési koncepció elkészítésére) 
    2013. február 28. (2013. évi költségvetés elfogadására)  
Felelős: az elkészítésért Hatvan város jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
3.) A 2010. évet követő kötelezettségvállalások között 4612,5 millió Ft-ot  képvisel a 
 Hatvan és Térsége Szennyvíz Beruházási Társulás által, az Önkormányzat gesztor 
 szerepe mellett bonyolított szennyvízelvezetési projekt. Az Önkormányzat gesztor 
 szerepéből következő pénzügyi lebonyolítási feladatok azonban a pénzügyi helyzetét 
 jelentős mértékben befolyásolhatják. A fejlesztés teljes bekerülési költségének 
 finanszírozását kell elvégeznie a végleges üzembe helyezés 2013. év júniusára 
 tervezett időpontjáig, illetve a Társulás által felvett hiteleknek a 2018. évi 
 visszafizetéséig. 
 
Javaslat: 
Mutassa be a Képviselő-testületnek a beruházási társulási gesztorságból eredő, az 
Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatokat, és intézkedjen azok 
mérséklésére. 
 
Intézkedési terv: 
Ezen kötelezettség állományról a csatorna beruházás I. üteme elszámolásra került, az 
önkormányzat a hitelt visszafizette, ezáltal a hitelszerződésben vállalt 1,4 milliárd forintos 
kézfizető kezessége megszűnt. 
A II. ütem esetében a képviselő–testület a Hatvan és Térsége Beruházó Viziközmű Társulat 
elszámoló bizottságának elszámolási tervezetét elfogadta, mely elszámolás 2012. június 30-ig 
megvalósul, az ott szereplő 244. 697 e Ft-os kézfizető kezesség szintén megszűnik, így a 
szennyvízcsatorna beruházás kapcsán Hatvan Város Önkormányzatának kötelezettsége csak a 
III. ütemből marad. A hitelszerződés alapján ez a kötelezettség 240.762 e Ft, mely hitel a III. 
ütem elszámolásakor - előreláthatólag 2012. december 31-ig -, visszafizetésre kerül. E fennálló 
hitelnek kockázata elhanyagolható, tekintettel arra, hogy forint alapú, így árfolyamkockázat 
nincs. Az első 5 évben 75 %-os  a kamattámogatás, ezért kamatkockázat sincs, mivel a hitel 
biztosítékaként elhelyezett érdekeltségi egységek betéti kamata magasabb, mint a 
visszafizetendő kamattámogatott hitel kamata. 
A hitel visszafizetés a lakosság és egyéb személyek érdekeltségi egységeiből valósul meg, 
mely befizetések az előzetes számítások szerint a hitel tőkeösszegét fedezik. 



 

 84  

Kockázatot jelent az érdekeltségi egységek beszedése, amely félévenként ellenőrzésre kerül és 
a be nem fizetett összegeket a Viziközmű Társulat behajtásra átadja Hatvan Város 
Önkormányzatának. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
4.) Az Önkormányzat pénzintézetekkel szembeni kötelezettségvállalásaira képviselő-
 testületi döntés alapján került sor, azonban az előterjesztésekben nem mutatták be a 
 visszafizetés forrását, valamint a teljes futamidőre szóló kamat- és tőkefizetési 
 kötelezettségeket, továbbá kamatkockázat értékélését. 
 
Javaslat: 
Gondoskodjon, hogy a jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló 
képviselő-testületi előterjesztések tételesen tartalmazzák a visszafizetés forrásait. Az adósságot 
keletkeztető kötelezettségvállalásról szóló döntéskor mutassa be a Képviselő-testületnek a 
jövőben várható kamat- és törlesztési kötelezettségeket, továbbá kamatkockázatokat. 
 
Intézkedési terv: 
Ha a képviselő-testület dönt az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról a képviselő-
testületi előterjesztések tételesen tartalmazzák a visszafizetés forrásait. 
Az előterjesztésnek tartalmaznia kell az adósságot keletkeztető kötelezettségvállaláshoz 
kapcsolódó várható kamat- és törlesztési kötelezettségeket, továbbá a kamatkockázatokat. 
 
Határidő: 2012. március 1. 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
 
5.) Két kizárólagos tulajdonú gazdasági társaság – az Albert Schweitzer Kórház-

Rendelőintézet Kft. és a Média-Hatvan Kft. – esetében a 2010. évi saját tőke a jegyzett 
tőke értéke alá csökkent, adózott eredményük negatív értékű volt.  

A gazdasági társaságok adatszolgáltatása szerinti 2010. évi adózott eredménye Kórház - 
Rendelőintézet Kft.-nél -1,5 millió Ft, a Média-Hatvan Kft.-nél -4,3 millió Ft volt. 

 
Javaslat: 
Terjesszen intézkedési tervet a Képviselő-testület elé a kizárólagos tulajdonú gazdasági 
társaságok pénzügyi stabilitása érdekében. 
 
Intézkedési terv: 
A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. negatív értékű  adózott eredményének javítása 
érdekében Hatvan Város Önkormányzata intézkedést tett a 2011. november 24-i képviselő-
testületi ülésén. A 671/2011. (XI. 24.) sz. határozatában a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 3 millió forintos törzstőkéjét 1 millió forint pénzbeli 
hozzájárulással megemeli. 
Továbbá a 672/2011. (XI. 24.) sz. képviselő-testületi határozattal a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft. részére 6 millió forint összeget biztosított a képviselő testület tőketartalék 
jogcímén. Ezen összegek átutalása 2011. decemberében megtörtént. 
2011. évi beszámolóját a képviselő-testület a 2012. májusi rendes testületi ülésén tárgyalja. 
Amennyiben a cég adózott eredménye negatív lesz, úgy intézkedési terv készül a gazdasági 
társaság pénzügyi stabilitása érdekében. 
 
Határidő: 2012. május 31. (Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolójával       
egyidejűleg) 
Felelős:  Beszámoló és intézkedési terv elkészítéséért a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú     
Kft. ügyvezető igazgatója 
       Hatvan város jegyzője a képviselő-testületi előterjesztésért 
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Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. negatív értékű  adózott 
eredményének javítása érdekében 2011. július 1-től az alábbi intézkedések történtek: 
- az államtól kasszasöprés címén 69. 903 e Ft került átutalásra 2011-ben. 2012-ben pedig 
konszolidáció címén 92. 695 e Ft. 
Hatvan Város 2012. évi költségvetésében 17 millió Ft került betervezésre működési támogatás 
címén a hiány csökkentésére. 
Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi beszámolóját a 
Képviselő-testület 2012. május 30-ig megtárgyalja. 
Amennyiben a cég adózott eredménye negatív lesz, úgy intézkedési terv kerüljön benyújtásra a 
beszámolót követően. 
 
Határidő: 2012. május 31.(Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.     
beszámolójának és intézkedési tervének elkészítése)  
Felelős:  Beszámoló és intézkedési terv elkészítéséért az Albert Schweitzer Kórház-       
Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatói 
       Hatvan város jegyzője a képviselő-testületi előterjesztésért 
 
 
6.)  Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságainak a 2011. évtől 92,8 
 millió Ft, 316,7 ezer CHF pénzintézetekkel szembeni kötelezettséget, 411,4 millió Ft 
 szállítói tartozást kell rendezniük. A kötelezettség nem teljesítése hatással lehet az 
 Önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére. 
 
Javaslat: 
Mutassa be félévente a Képviselő-testületnek a kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságok 
aktuális pénzügyi helyzetét. Tegye meg a szükséges és lehetséges intézkedéseket a 
tulajdonosi érdekek védelme érdekében. 
 
 
Intézkedési terv: 
Félévente a Képviselő-testületnek beterjesztésre kerül – az eddigi gyakorlatnak megfelelően -, 
a kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságok aktuális pénzügyi helyzetét is bemutató 
beszámoló. 
 
Határidő: 2012. május 30. (Éves beszámoló) 
     2012. augusztus 30. (Féléves beszámoló) 
 
Felelős:  a gazdasági társaságok vezetői a beszámolók elkészítéséért 
    Hatvan város jegyzője a képviselő-testületi előterjesztésért 
 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg az Állami 
Számvevőszék részére. 
 
Határid ő: 2012. február 29. (a határozat megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján. 

 

 
22. napirendi pont 

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

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az államháztartási törvény szerint a december 31-i módosított előirányzatot a képviselő-
testületnek meg kell szavaznia. A 2011. szeptember 30-tól december 31-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan a változások kerültek beépítésre a rendeletmódosításba. Egyrészt az állami 
támogatások növekedése, illetve számba vettük a helyi adók a többletbevétel teljesülését, 
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amellyel a hiányunkat tudtuk csökkenteni. Látható, hogy 55 millió 957 e Ft-al növekedett a 
bevétel-kiadási oldalunk. A hiányunkat így 57 millió forintra tudtuk redukálni a többletbevétellel 
azon kiadások csökkentésével, amik elmaradtak. 
A tényleges teljesítést, tehát hogy ezen előirányzatok hogyan teljesültek, azt majd az áprilisi 
zárszámadási rendeletben fogja a képviselő-testület elfogadni. 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, ezért javasolta a 
rendeletmódosítás elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
114/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 
  
 
23. napirendi pont 

Előterjesztés ajándék elfogadásának utólagos engedélye zéséről és karitatív 
szervezetnek történ ő felajánlásáról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
A Gódor K. u. 12. I/15. I./15. szám alatti ingatlan tulajdonosával az önkormányzat 1999-ben 
tartási szerződést kötött. A hölgy elhalálozott végintézkedés hátragyása nélkül. Örököse, az 
unokája az ingóságait az önkormányzatnak ajándékozza, melyet ellenszolgáltatás nélkül 
karitatív szervezetnek ajánlunk fel. 
 
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: 
 
115/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az ajándék elfogadásának utólagos engedélyezéséről és karitatív szervezetnek 
történő felajánlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy az 
önkormányzati tulajdonban lévő 4568/36/A/12 hrsz.-ú, természetben Hatvan, Gódor K. 
u. 12. I/15. sz. alatti 41 m2 ingatlanban található és a törvényes örökös részéről 
ajándékozás címén felajánlott – leltár és ingó értékbecslő szakvéleménye alapján 
felértékelt összesen 113.300,- Ft értékű – ingóságokat Hatvan város polgármestere az 
önkormányzat képviseletében elfogadja és az arról készült ajándékozási szerződést 
aláírja. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy az önkormányzat részére ajándékozott ingóságokat Hatvan város 
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közigazgatási területén tevékenykedő valamely karitatív szervezet részére 
ellenszolgáltatás nélkül felajánlja és az ajándékozási szerződést aláírja.  

 
Határid ő: 2012. március 14. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz-ú ingatlan, MÁV tanm űhely bérleti szerz ődésének 
megkötésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Folyamatban van már a tárgyalás, hogy ez az ingatlan az önkormányzat tulajdonában kerül, de 
addig is, míg ez meg nem történik, bérleti szerződést kell kötni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ismét a MÁV állt elő új igényekkel, ismét ezek jönnek testület elé, de tulajdonképpen érdemi 
módosítás nincs benne. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés 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: 
 
116/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani 2602 hrsz-ú ingatlan MÁV tanműhely bérleti szerződésének 
megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 754/2011. (XII. 15.) 
számú határozatát. 
 
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: 
 
117/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani 2602 hrsz-ú ingatlan MÁV tanműhely bérleti szerződésének 
megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bérleti szerződést köt a MÁV Magyar 
Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1087 Budapest, Könyves 
Kálmán krt. 54-60.), mint bérbeadóval a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képező hatvani 
2602 hrsz.-ú, művelés alól kivett, középiskola megnevezésű, 3580 m2 alapterületű ingatlanra, 
2012. január 1-jétől a mellékelt bérleti szerződés szerint. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására. 
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Határid ő: 2012. március 31. (a szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
 
25. napirendi pont 

Tájékoztató a Heves Megyei regionális Hulladékgazdá lkodási Társulás 2012. évi 
költségvetésér ől 
 (Tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás megküldte 2012. évi költségvetését 
a bizottság illetve a képviselő-testület részére tájékoztatásként. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A tájékoztatóval kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Szabó Zsolt 

polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás 2012. évi költségvetéséről szóló tájékoztatót és azt az 

írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 

 
26. napirendi pont 

Beszámoló a 2011. évi intézményfelújítási keret fel használásról, valamint javaslat a 
2012. évi keret felhasználására 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
2011. évi intézményfelújítási keret felhasználását az 1. sz. határozati javaslat melléklete 
tartalmazza. Látható, hogy a módosításokat az időjárási viszonyok nagyban befolyásolták, még 
decemberben is módosult. A 2011. évi feladatokból húzódtak át feladatok a 2012. évre: a 
Mesevilág óvoda környezetrendezése, az elektromos hálózatbővítés és a Moldvay Győző 
Galéria tető beázásának megszüntetése. A 2012. évi intézményfelújítási feladattervet 
elkészítettük, az intézményeket körbejártuk és a költségvetésben az erre a célra biztosított 
forrást osztottuk fel, így alakult ki a műszaki igények figyelembe vételével, hogy melyik 
intézményben mely munkákat célszerű és szükséges elvégezni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
118/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a beszámolót a 2011. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint a 
javaslatot a 2012. évi keret felhasználásáról és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2011. évi felújítási keretének a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal való 
felhasználásáról szóló beszámolót. 
 
Határid ő: 2012. február 23.  
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
119/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2012. évi felújítási keretének a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal való 
felosztását. 
 
Határid ő: 2012. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
27. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízm űből szolgáltatott ivóvízért és 
a közüzemi csatornam ű használatáért fizetend ő díjról, valamint a vízterhelési díj 
megállapításáról szóló 34/2003. (XII. 19.) önkormán yzati rendelet módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
2011. december 30-án az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi CCIX. törvényt, amelyben 
megszüntetik az önkormányzatok árhatósági jogkörét, és meghatározzák, hogy a szolgáltatók a 
2011. december 31-i díjakhoz képest bruttó áron 4,5 %-os emelést eszközölhetnek. A Vízmű 
Zrt. kiszámolta, hogy ez a bruttó 4,5 %-os emelés az ÁFA emelést is figyelembe véve 2,56 %-
os emelést tett lehetővé Hatvan város területén. Látható az előterjesztésben, hogy Hatvanban 
ez alapján mennyi lett a vízdíj és a szennyvízdíj. Ezért szükséges a helyi rendeletünket 
módosítani, mivel december 15-én elfogadta a képviselő-testület abban tudatban, hogy még az 
árhatósági jogköre megvan. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
120/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a 

közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról, valamint a vízterhelési díj megállapításáról 

szóló 34/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a 

mellékelt rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 

 
28. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata, valamint a K odály Zoltán Általános Iskola 
között létrejöv ő együttm űködési megállapodásról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
A Kodály Zoltán Általános iskola pályázni kíván az „Ökoiskola” címre, ehhez az intézménynek 
együttműködési megállapodással kell rendelkezni a fenntartó önkormányzattal. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel 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: 
 
121/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata, valamint a Kodály Zoltán Általános Iskola között 
létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Általános Iskolával 
(székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) a környezet- és természetvédelmi témájú 
rendezvényekkel, akciónapokkal kapcsolatos együttműködésre vonatkozóan megállapodást köt 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési 
megállapodás aláírására. 

Határid ő: 2012. február 29. (az együttműködési megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
29. napirendi pont 

Beszámoló a Hatvani Városi Köztemet ő üzemeltet őjének közszolgáltatással 
összefügg ő bevételeir ől és kiadásairól 
 (Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ez a feladat szerződéses kötelezettsége a Zrt-nek, melyről megküldte beszámolóját részünkre. 
 
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: 
 
122/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Városi Köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással összefüggő 
bevételeiről és kiadásairól szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú  Zrt.-nek, mint a Hatvan Városi 
Köztemető kegyeleti közszolgáltatójának beszámolóját a köztemető üzemeltetésével 
összefüggésben felmerült bevételeiről és kiadásairól. 
 
Határid ő: 2012. február 23. (határozat megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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30. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti tá rsasház közös képvisel őjének 
megválasztásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Városgazdálkodási Zrt. két dolgozója elvégezte az a tanfolyamot, amely szükséges ennek a 
tevékenységnek a végzéséhez, így most a Zrt. elláthatja ezt a feladatot. 
 
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: 
 
123/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház közös képviselőjének 
megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti 
társasház közös képviselője lemondásának és az új közös képviselő megválasztásának 
tárgyában összehívandó társasházi közgyűlésen szavazati jogát úgy gyakorolja, hogy a 
lemondott társasházi közös képviselő helyére a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely. 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) kerüljön megválasztásra. 
  
Határid ő: 2012. március 15. (új közös képviselő megválasztására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés a Mesevilág Tagóvoda b ővítéséhez kapcsolódó döntésekr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Terveztetésre kértünk árajánlatot és Hoffmann József adta a legkedvezőbb ajánlatot. Továbbá 
az ingatlannak olyan kicsi a területe, hogy a szomszédos Bajcsy Zs. út 15. szám alatti ingatlant 
célszerű megvásárolni az óvoda bővítéséhez. Határozat szükséges ahhoz, hogy a tárgyalások 
megkezdődhessenek a tulajdonosokkal. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Van szándék a részükről? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen, beszéltünk már velük, csak az ár tekintetében vannak még kérdések. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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124/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Mesevilág tagóvoda bővítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2013 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 15. szám alatt található, lakóház, udvar kivett 
megnevezésű, 897 m2 alapterületű ingatlan vonatkozásában felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonosaival, illetve az ingatlanon fennálló jogok 
jogosultjaival tárgyaljon ezen ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről. 
 
Határid ő: 2012. február 29. (a tárgyalások megkezdésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta : 
 
125/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Mesevilág tagóvoda bővítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 13. szám alatt 
lévő Mesevilág Óvoda épületének bővítésére vonatkozó engedélyezési terv elkészítésével 
Hoffmann József tervezőt (székhely: 3000 Hatvan, Apafi u. 8.) bízza meg bruttó 1.058.613,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. február 29. (szerződéskötésre) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi köz beszerzési tervér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Dr. Borbás Zsuzsanna összefoglalta az előterjesztés mellékleteként egy táblázatban, hogy a 
jelenleg rendelkezésre álló tervek és adatok alapján milyen közbeszerzési eljárások várhatóak. 
 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejleszt ési osztályvezet ő 
Reméljük, hogy lesznek még nyertes pályázatok, és évközben még módosíthatjuk a 
közbeszerzési tervet. 
 
 
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: 
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126/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervéről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 33.§-a szerinti 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervét jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határid ő: 2012. március 30. (honlapon történő közzétételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 

33. napirendi pont 
     Előterjesztés a „Hatvan üzemel ő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” tárg yú  
     közbeszerzési eljárás megindításáról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejleszt ési osztályvezet ő 
Erről a pályázatról már többször volt szó az elmúlt testületi illetve bizottsági üléseken. Jelenleg 
az elnyert támogatás kapcsán megállapításra került, hogy a beruházás becsült értéke 56 millió 
400 ezer forint, és emiatt közbeszerzési eljárást kellene indítani. 
 
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: 
 
127/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis 
diagnosztikai vizsgálata” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít egyszerű, hirdetmény nélküli 
eljárásrendben. A beszerzés nettó becsült értéke nettó 56.400.000.- Ft. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis 
diagnosztikai vizsgálata” elnevezésű, 56.400.000.- 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.) dr. Illés Levente, közbeszerzési tanácsadó; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető; 
4.) Tóth-Kondacs György, vízügyi ügyintéző. 
 
Határid ő: 2012. február 29. (részvételi felhívások megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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34. napirendi pont 
Előterjesztés a „Közvilágítási villamos energia beszer zése„ tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejleszt ési osztályvezet ő 
Ebben az esetben szintén egy közbeszerzési eljárás megindításáról lenne szó. Az ÉMÁSZ-szal 
a szerződésünk 2012. május 31-én lejár, és mivel a közvilágítási villamos energia 
beszerzésének nettó becsült értéke alapján ez közbeszerzés köteles, mindenképp időben 
közbeszerzési eljárást kell indítani. 
 
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: 
 
128/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Közvilágítási villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Közvilágítási villamos energia 
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít egyszerű, hirdetmény nélküli 
eljárásrendben. A beszerzés nettó becsült értéke 24.450.688.-Ft. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Közvilágítási villamos energia 
beszerzése” elnevezésű, 24.450.688.-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.) Selmeczi Attila, közbeszerzési tanácsadó; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető; 
4.) Juhász Dezső, energetikus. 
 
Határid ő: 2012. március 31. (részvételi felhívások megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
35. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan, Kisgombos településrész ivóví zellátásának kialakítása” 
tárgyú pályázathoz kapcsolódó egyes képvisel ő-testületi határozatok hatályon kívül 
helyezésér ől 

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejleszt ési osztályvezet ő 
A képviselő-testület korábban döntött arról, hogy ebben a tárgyban pályázatot kellene 
benyújtani Kisgomboson a vezetékes ivóvíz ellátás kialakítására. Kiegészítő döntésével 
kiválasztotta a tervezőt, illetve a Megvalósíthatósági tanulmányt elkészítő céget. A pályázat 
előkészítése folyamatban volt, viszont a képviselő-testület döntéseit követően a közreműködő 
szervezet módosította, pontosította pályázati felhívást, és sajnos abból egyértelműen 
megállapítható, hogy Hatvan ki van zárva a pályázat benyújtásából és ebben a konstrukcióban 
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sajnos nem tudunk pályázatot benyújtani, ezért hatályon kívül kell helyezni a korábbi 
határozatokat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
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: 
 
129/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan, Kisgombos településrész ivóvízellátásának kialakítása” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó egyes képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan, Kisgombos településrész 
ivóvízellátásának kialakítása” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló 620/2011. (X. 27.) számú, a 
pályázathoz kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek elkészítéséről szóló 621/2011. (X. 27.) 
számú és a pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséről szóló 
622/2011. (X. 27.) számú határozatait hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: 2012. február 23. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
 
36. napirendi pont 

Előterjesztés az ”Egészségre nevel ő és szemléletformáló életmód programok-lokális 
színterek” tárgyú pályázaton történ ő részvételhez való hozzájárulásról 

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejleszt ési osztályvezet ő 
Ez a pályázat TÁMOP-os pályázat, amelyre most kivételesen nem az önkormányzat pályázna, 
hanem a polgármesteri hivatal, mint munkahely. A dolgozóknak szeretnénk egy kicsit kedvezni 
ebből a pályázati pénzből, egészségre nevelő programokkal, stresszkezeléssel, dohányzás 
leszoktatással. 10 millió forintot lehet pályázni, 100 %-os intenzitás mellett. Ehhez kérjük a 
testület hozzájárulását. 
 
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: 
 
130/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális 
színterek” tárgyú pályázaton történő részvételhez való hozzájárulásról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy Hatvan 
Város  Polgármesteri Hivatala a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett az „Egészségre 
nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” tárgyú pályázaton részt 
vegyen és pályázatot nyújtson be. A pályázat célja a munkavállalók fizikai, szellemi és szociális 
közérzetének javítása, fejlesztése, az elkerülhető megbetegedések és balesetek megelőzése 
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munkahelyi egészségfejlesztési programok formájában, a munkavállalók aktív részvételére 
alapozva. 
A pályázaton igényelt összeg 10.000.000.- Ft. 
 
Határid ő: 2012. május 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
  
 
37. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan belterületén lév ő buszváró pavilonok törött, sérült elemeinek 
pótlásáról 

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A buszváró pavilonok üvegei felmérésre kerültek, ennek megfelelően kértünk be árajánlatokat 
egységárakra. A legkedvezőbb ajánlatot Mizser Ferenc adta be. 2 millió forintot célszerű 
elkülöníteni erre a célra, hogy amikor észleljük a hibát, viszonylag gyorsan tudjuk pótolni a 
sérült elemet. 
 
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: 
 
131/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan város belterületén lévő buszváró 
pavilonok törött, sérült elemeinek pótlásával Mizser Ferenc (székhely:3000 Hatvan, Ady E. út 3. 
) egyéni vállalkozót bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, az 
alábbi egységárakkal, 
 

Üvegezés  

1240x2100 mm 33.338,- 

1360x2000 mm 34.544,- 

1160x2000 mm 29.464,- 

Polikarbonát tető  

2100x2000 mm 32.004,- 

max. bruttó 2.000.000,- Ft összegig történő felhasználással. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a Város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

Határid ő: 2012. december 30. (feladatok végrehajtására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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38. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Vitális Mór utca tervez őjének kiválasztásáról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
2010-ben megállapodás született Hatvan Város Önkormányzata és a Saia Burgess Kft. között, 
hogy közös finanszírozásból fog megvalósulni a Vitális Mór utca. Az önkormányzatnak a 
feladata a tervező kiválasztása és az engedélyek beszerzése. A tervezésre vonatkozóan 
árajánlatokat kértünk be, a legkedvezőbb ajánlatot Becze Szabolcs adta, őt célszerű megbízni a 
tervezési feladatok ellátásával. 
 
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: 
 
132/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Vitális Mór utca 
tervdokumentációjának elkészítésével Becze Szabolcs (székhely: 7100 Szekszárd, Nefelejcs 
köz 10.) egyéni vállalkozót bízza meg 520.000,- Ft összegben (a vállalkozó az ÁFA-nál mentes 
az adó alól), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a Felhalmozási kiadások között a „Saia Burgess út kialakítása megállapodás 
alapján” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2012. március 15. (szerződéskötésre) 
Felelős:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
39. napirendi pont 

Előterjesztés a Hegyalja út-Vereckei utca sarkán talál ható víznyel őrács pótlásáról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Eltűnt a víznyelőrács, vagy eltört? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Eltűnt. Már máskor is volt pótolva. 
Árajánlatokat kértünk be a víznyelőrács pótlására, a Svefém Kft. adta a legkedvezőbbet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
133/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hegyalja út - Vereckei utca sarkán 
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található víznyelőrács pótlásával a Svefém Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan Balassi B. u. 120.) 
bízza meg bruttó 272.835,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a „Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezetékek karbantartása” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2012. február 27. (kivitelezésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
40. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felúj ítási munkáiról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztésben fel vannak sorolva, hogy melyeket újítjuk fel. Ezekből kiköltöztek? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ezek üresek voltak az utóbbi időben. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ezekbe mind gombosiak mennek? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen. És van benne olyan is, amely már korábban elfogadásra került, de a Grassalkovich-
majorban élőkkel folytatott egyeztetések során a műszaki tartalmat módosítani kellett. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Hányan költöznének ki a Grassalkovich-majorból? 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Kilencen költöznének át, öten pedig a lelépést kérték, tehát jelenleg 14 nyilatkozat van. 4-5 lakó 
van, aki még hezitál, de úgy tűnik, hogy bele fognak menni. Egy lakó időközben sajnos elhunyt, 
és maradt még nyolc lakó. Őket fel kell keresni írásban, levélben, mert le fogják tagadni, hogy 
ott jártunk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ők egy szociális bérlakást kapnak. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Azt, hogy miként kapják, azt én nem tudom. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A rendeletbe új kategóriát vezettünk be: „Életveszélyes, rendeltetésszerű használatra 
alkalmatlanná vált lakások cseréje” jogcímen. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Az, hogy milyen formában azt így fejből nem tudom, szociális vagy nem szociális ezt nem 
tudom. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Rendeződött már a bérleti viszony? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A jelenlegi lakásra nem kötöttünk velük bérleti szerződést, mert akkor deklaráljuk a bérleti 
viszonyukat, amit az önkormányzat tulajdonszerzésével egyidejűleg kellett volna megtenni. 
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Lestyán Balázs bizottsági tag 
Miért baj, ha deklaráljuk a bérleti viszonyukat és aztán életveszélyessé van nyilvánítva a lakás? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Azért, mert a jogszabályokat értelmezve az az álláspontunk, hogy tulajdonképpen nem bérlők, 
csak az önkormányzat bérlőként fogadja el őket, de írásbeli bérleti szerződésük nincsen.  
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Engem megkeresett az egyik ott lakó, és én úgy éreztem, hogy ő egy teljesen téves jogi 
tájékoztatót kapott valahonnan, nem tudom, honnan. Meg van győződve róla, hogy az igazság 
az ő oldalán áll. 
 
Decsi Ferenc vezérigazgató 
Az a nyolc lakó, aki semmilyen papírt nem hajlandó aláírni, választani sem hajlandó, az nyilván 
úgy gondolja, hogy neki van igaza. Erre mondtam azt, hogy ennek a nyolc lakónak muszáj 
tértivevénnyel kiküldeni egy levelet, mert azt fogják mondani, hogy őket nem kereste meg senki. 
 
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: 
 
134/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján – 
bruttó 1.637.485,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Grassalkovich út 3-5. 
IV/32. sz. alatti lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás a 721/2011. (XII. 1.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat 
2012. évi költségvetésében a 2012. évi felhalmozási kiadások között a „hatvani 053/2 hrsz.-ú 
ingatlanon lévő épületegyüttes (Grassalkovich-major) bérlői részére másik önkormányzati lakás 
bérleti jogának biztosítása, egyszeri támogatás nyújtása azon bérlőknek, akik lakhatásukat más 
módon maguk oldják meg” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. március 30. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
135/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján – 
bruttó 2.007.954,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Petőfi út 12. sz. alatti 
lakás felújításával.  
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Pénzügyi forrás a 721/2011. (XII. 1.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat 
2012. évi költségvetésében a 2012. évi felhalmozási kiadások között a „hatvani 053/2 hrsz.-ú 
ingatlanon lévő épületegyüttes (Grassalkovich-major) bérlői részére másik önkormányzati lakás 
bérleti jogának biztosítása, egyszeri támogatás nyújtása azon bérlőknek, akik lakhatásukat más 
módon maguk oldják meg” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. március 30. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
136/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján – 
bruttó 1.244.049,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Legány Ö. u. 65/2. I/3. sz. 
alatti lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás a 721/2011. (XII. 1.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat 
2012. évi költségvetésében a 2012. évi felhalmozási kiadások között a „hatvani 053/2 hrsz.-ú 
ingatlanon lévő épületegyüttes (Grassalkovich-major) bérlői részére másik önkormányzati lakás 
bérleti jogának biztosítása, egyszeri támogatás nyújtása azon bérlőknek, akik lakhatásukat más 
módon maguk oldják meg” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. március 30. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
137/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján – 
bruttó 1.047.228,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Balassi B. út 23. sz. alatti 
lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás a 721/2011. (XII. 1.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat 
2012. évi költségvetésében a 2012. évi felhalmozási kiadások között a „hatvani 053/2 hrsz.-ú 
ingatlanon lévő épületegyüttes (Grassalkovich-major) bérlői részére másik önkormányzati lakás 
bérleti jogának biztosítása, egyszeri támogatás nyújtása azon bérlőknek, akik lakhatásukat más 
módon maguk oldják meg” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. március 30. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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Papp István bizottsági elnök 
A ötödik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
138/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján – 
bruttó 1.480.462,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth M. út 1. fsz. 6/a. 
sz. alatti lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás a 721/2011. (XII. 1.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat 
2012. évi költségvetésében a 2012. évi felhalmozási kiadások között a „hatvani 053/2 hrsz.-ú 
ingatlanon lévő épületegyüttes (Grassalkovich-major) bérlői részére másik önkormányzati lakás 
bérleti jogának biztosítása, egyszeri támogatás nyújtása azon bérlőknek, akik lakhatásukat más 
módon maguk oldják meg” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. március 30. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hatodik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
139/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján – 
bruttó 2.074.540,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Pázsit út 8. III/10. sz. alatti 
lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás a 721/2011. (XII. 1.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat 
2012. évi költségvetésében a 2012. évi felhalmozási kiadások között a „hatvani 053/2 hrsz.-ú 
ingatlanon lévő épületegyüttes (Grassalkovich-major) bérlői részére másik önkormányzati lakás 
bérleti jogának biztosítása, egyszeri támogatás nyújtása azon bérlőknek, akik lakhatásukat más 
módon maguk oldják meg” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. március 30. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hetedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
140/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján – 
bruttó 1.602.034,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Kossuth tér 21. fsz. 3. sz. 
alatti lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás a 721/2011. (XII. 1.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat 
2012. évi költségvetésében a 2012. évi felhalmozási kiadások között a „hatvani 053/2 hrsz.-ú 
ingatlanon lévő épületegyüttes (Grassalkovich-major) bérlői részére másik önkormányzati lakás 
bérleti jogának biztosítása, egyszeri támogatás nyújtása azon bérlőknek, akik lakhatásukat más 
módon maguk oldják meg” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. március 30. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A nyolcadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
141/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján – 
bruttó 1.583.563,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Pázsit út 24. fsz. 1. sz. 
alatti lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás a 721/2011. (XII. 1.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat 
2012. évi költségvetésében a 2012. évi felhalmozási kiadások között a „hatvani 053/2 hrsz.-ú 
ingatlanon lévő épületegyüttes (Grassalkovich-major) bérlői részére másik önkormányzati lakás 
bérleti jogának biztosítása, egyszeri támogatás nyújtása azon bérlőknek, akik lakhatásukat más 
módon maguk oldják meg” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. március 30. (a felújítási munkák befejezésére) 
Felelős:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
41. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város belterületi közm ű-nyilvántartási munkáinak 
megrendelésér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Kötelező feladata az önkormányzatnak a központi közmű nyilvántartási feladatok ellátása, 
ennek érdekében kértünk árajánlatokat az előterjesztésben felsorolt tételekre. A legkedvezőbb 
ajánlatot Dóbiás Ferenc adta, őt célszerű megbízni a feladatok elvégzésével. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
142/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
Hatvan város belterületi központi közmű-nyilvántartási feladatainak ellátásával Dóbiás Ferenc 
egyéni vállalkozót (székhely: 3021 Lőrinci, Tölgyfa utca 1.) bízza meg bruttó 1.524.000,-Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatai között a „Központi közmű-
nyilvántartás (KKN) feladatok végzése 2012.” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2012. március 31. (szerződés megkötésre) 
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: 
 
143/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
Hatvan város belterületi csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartási feladatainak 
ellátásával Dóbiás Ferenc egyéni vállalkozót (székhely: 3021 Lőrinci, Tölgyfa utca 1.) bízza 
meg bruttó 571.500,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatai között a „Központi közmű-
nyilvántartás (KKN) feladatok végzése 2012.” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2012. március 31. (szerződés megkötésre) 
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: 
 
144/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
Hatvan város belterületi szennyvízcsatorna hálózat szakági nyilvántartási feladatainak 
ellátásával Dóbiás Ferenc egyéni vállalkozót (székhely: 3021 Lőrinci, Tölgyfa utca 1.) bízza 
meg bruttó 1.143.000,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatai között a „Központi közmű-
nyilvántartás (KKN) feladatok végzése 2012.” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

Határid ő: 2012. március 31. (szerződés megkötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A negyedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
145/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
Hatvan város közmű-alaptérképének digitális átalakításával Dóbiás Ferenc egyéni vállalkozót 
(székhely: 3021 Lőrinci, Tölgyfa utca 1.) bízza meg bruttó 5.715.000,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatai között az „Alaptérkép 
digitalizálása (I. lépcsőfok)” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2012. március 31. (szerződés megkötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
42. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szüks éges birtokjogi munkák 
megrendelésér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Telekalakítási feladatokról van szó. Kitűzéseket, telekegyesítést, telekmegosztást szeretnénk 
elvégeztetni. Ha egy igény felmerül, hogy az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan 
telekalakítási munkáit el kell végezni, akkor egész évre válasszuk ki a vállalkozót és ne minden 
egyes feladatnál legyen szükséges bizottság elé hozni. 1 millió 200 ezer forintos keretösszeget 
kívánunk erre a célra elkülöníteni, hogy amennyiben szükséges, akkor soron kívül meg tudjuk- 
a legkedvezőbb ajánlattevőtől -, rendelni a munkákat. 
 
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: 
 
146/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva az 
elvégzendő birtokjogi munkák elvégzésével Dóbiás Ferenc egyéni vállalkozót (székhely: 3021 
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Lőrinci, Tölgyfa utca 1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, 
jelen határozat melléklete szerinti egységárakkal, max. bruttó 1.200.000,-Ft összegig történő 
felhasználással. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatai között „Vagyonnyilvántartás és 
- gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2012. március 31. (kiértesítésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
43. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szüks éges értékbecslési 
munkák megrendelésér ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Hasonlóan az előző előterjesztés témájához, elég gyakran kell különböző értékbecslési munkát 
kérnünk, és az eljárás gyorsítása érdekében egy 1 millió forintos keretösszeget kívánunk 
meghatározni. Kiválasztjuk a legkedvezőbb ajánlattevőt és egész évben azonnal tudjuk rendelni 
a munkákat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Vannak Hatvanban ilyen tevékenységgel foglakozók? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen, többen is. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
147/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
szükséges értékbecslési munkák elvégzésével a Mobil Ingatlan Partner Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 14.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, 
az alábbi egységárakkal, legfeljebb bruttó 1.000.000,-Ft összegig történő felhasználással: 
 
LAKÁS , CSALÁDI HÁZ  Bruttó 24.000,-Ft 

BEÉPÍTETLEN TERÜLETEK  Bruttó 17.500,-Ft 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás 
és - gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2012. március 15. (kiértesítésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 



 

 106  

44. napirendi pont 
Előterjesztés közterületeken lév ő hirdet őfelületekr ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Múlt évben a képviselő-testület döntött hirdetőfelületek elhelyezéséről. Február 2-án kaptuk 
meg a közútkezelő hozzájárulását a citylight típusú táblák végleges helyének elfogadásáról, 
amelyeket a buszváróknak a hátsó falába helyezhetünk el .Ezeket a típusú hirdetőfelületeket 
szükséges megvilágítani. A megvilágítás elektromos munkáinak elvégzését meg is kell 
terveztetni. Most hoztuk az elektromos energia ellátáshoz szükséges tervezési feladatokra a 
legkedvezőbb ajánlattevőt illetve január hónapban kiderült, hogy az újhatvani templonál 
elhelyezendő hirdető oszlop korábban meghatározott helye nem megfelelő. Ennek az 
áthelyezési költségeit hoztuk be a bizottság elé. 
 
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: 
 
148/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 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 közterületeken lévő hirdetőfelületek elektromos energia 
ellátásának tervezésével a SZEKO95 Bt.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Báthori u. 3.) bízza meg 
bruttó 304.800,- 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 város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2012. február 28. (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 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: 
 
149/2012. (II. 21.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a közterületekre kihelyezésre kerülő 
hirdetőfelületek előkészítő munkáinak elvégzésével a Hordós Bau-Ép Kft.-t (székhely: 3013 
Ecséd, Szabadság u. 68.) bízza meg bruttó 51.308,- 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 város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2012. február 28. (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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Papp István bizottsági elnök 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 32 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 

K.m.f 
 
 
 

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


