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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2010. október 26-án 9,00 órakor megtartott nyílt ülésén.

Az ülés helye:

Polgármesteri HIvatal Kistanácskozó terme

Jelen voltak:
Papp István
Mikó János
Lestyán Balázs
Marján János
Bagi Miklós

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
Szinyei András
Horváth Richárd
Dr. Bóta Julianna
Gál Erzsébet
Tóth Csaba
Kondek Zsolt
Braun Zsófia
Révész Péter
Palásthy Pál
Komendáné Nagy Márta
Szonda Melinda
Lukács László
Rékasi Éva
Oláh Natália

Jegyzőkönyvvezető:

alpolgármester
alpolgármester
jegyző
politikai főtanácsadó
politikai főtanácsadó
környezetvédelmi tanácsnok
költségvetési főosztályvezető
gazdasági főosztályvezető
szervezési főosztályvezető
hatósági főosztályvezető
hatósági osztályvezető
jegyzői osztályvezető
belső ellenőr
belső ellenőr

Iványosné Berényi Anita

* * *
Papp István bizottsági elnök
Köszöntötte a megjelenteket az első Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén.
Átadta a szót Szinyei András alpolgármester úrnak.
Szinyei András alpolgármester
Köszöntötte a bizottság alakuló ülésén a bizottsági tagokat és meghívottakat. Elmondta, hogy ő nem
tagja a bizottságnak, viszont alpolgármesterként teljes joggal résztvevője.
Gratulált a megalakuló bizottságnak és az elkövetkező négy esztendőre jó munkát kívánt.
Horváth Richárd alpolgármester
Köszöntötte a megjelenteket és egy rövid bemutatkozás után mindenkinek erőt, egészséget kívánt
munkájukhoz.

Papp István bizottsági elnök
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság négy
tagjának részvételével az ülés határozatképes.
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata volt.
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Felvetetni kérte a nyílt ülésről – polgármester előterjesztésében és aljegyző előadásában –
a meghívón feltüntetett 6. napirendi pont után a következő napirendi pontokat:











Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti
átalakításához kapcsolódó egyéb döntésekről
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
egészségügyi közszolgáltatási és vagyonhasznosítási szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
műsorszolgálati tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről
Előterjesztés a Hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
alapításáról
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. igazgatóságának
megszüntetéséről,
vezérigazgató
megválasztásáról
és
egyéb,
a
Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. működéséhez kapcsolódó döntések
meghozataláról
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetet megillető, irányított
betegellátási modell 2005. évi elszámolásból származó részesedés felhasználására
vonatkozó megállapodásról és az ehhez további kapcsolódó döntésekről

Papp István bizottsági elnök
Kérte, aki a módosításokkal együtt a napirendet elfogadja, igennel szavazzon!
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a 2010. október 26-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
1. Előterjesztés az ÉMOP-2009-3.1.2/B kódszámú pályázati támogatásból megvalósítandó „Hatvani
északi tehermentesítő út III. szakasz építése 2009/2” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében
megkötött vállalkozási szerződés műszaki tartalmának módosításáról
2. Előterjesztés „Hatvan város közvilágítási hálózatának működéséhez szükséges villamos áram
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról szóló 441/2010. (VIII. 26.) sz. képviselőtestületi határozat módosításáról
3. Előterjesztés a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium fenntartásához szükséges
elmaradt pénzügyi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó megállapodásról
4. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
vagyonvédelmi közszolgáltatási szerződés módosításáról

Közhasznú

Zrt.-vel

megkötött

5. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyes helyi önkormányzati
rendeleteinek módosításáról
7. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti átalakításához
kapcsolódó egyéb döntésekről
8. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött egészségügyi
közszolgáltatási
és
vagyonhasznosítási
szerződés
közös
megegyezéssel
történő
megszüntetéséről
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9. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
műsorszolgálati tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről
10. Előterjesztés a Hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról
11. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról
12. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. igazgatóságának
megszüntetéséről, vezérigazgató megválasztásáról és egyéb, a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. működéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról
13. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetet megillető, irányított betegellátási
modell 2005. évi elszámolásból származó részesedés felhasználására vonatkozó
megállapodásról és az ehhez további kapcsolódó döntésekről
14. Előterjesztés a Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolájának
fenntartói többletóra kérelméről
15. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
16. Beszámoló a közterület-használat ellenőrzésének eredményességéről
17. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapításáról
18. Előterjesztés a képviselő-testület 2010. II. félévi munkatervének módosításáról
19. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
20. Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság munkatervéről
21. Előterjesztés a síkosságmentesítési feladatok ellátására vonatkozó szabályzat módosításáról
22. Tájékoztató a 2010-2011. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről
23. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanban vezetékes ivóvízhálózat csőtörése miatt
bekövetkezett károk felszámolásáról
24. Előterjesztés a Comenius előkészítő látogatások című pályázati felhíváson való részvételről
25. Előterjesztés a támogató szolgáltatás és pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
26. Előterjesztés az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 kódszámú pályázati támogatásból megvalósuló
„Helyi közösségi közlekedés infrastruktúra fejlesztése – Hatvani autóbusz-pályaudvar építése”
projekttel összefüggő egyéb kiegészítő döntésről
27. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 2630/4 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítandó új
autóbusz-pályaudvar elektromos ellátásáról szóló 56/2009. (II. 26.) számú képviselő-testületi
határozat módosításáról
28. Előterjesztés az új autóbusz-pályaudvar létesítéséhez kapcsolódó egyes műszaki ellenőri
feladatok ellátására vonatkozó vállalkozói szerződések módosításáról
29. Előterjesztés műszaki ellenőri feladat ellátására vonatkozó vállalkozói szerződés módosításáról
30. Előterjesztés
az
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0032
kódszámú
„A
közoktatás
térségi
sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése” tárgyú pályázat
keretében megvalósuló eszközbeszerzésekről
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31. Előterjesztés a „Tartalomhoz a forma – korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő,
versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskolában” című pályázat megvalósításához kapcsolódó döntésről
32. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth M. út 1. I/4. sz. alatti lakás
karbantartási munkálatairól
33. Előterjesztés önkormányzati beruházás megvalósításához kapcsolódó fakivágásról
(Marján János bizottsági tag megérkezett az ülésre.)

1.

napirendi pont
Előterjesztés az ÉMOP-2009-3.1.2/B kódszámú pályázati támogatásból megvalósítandó
„Hatvani északi tehermentesítő út III. szakasz építése 2009/2” tárgyú közbeszerzési
eljárás keretében megkötött vállalkozási szerződés műszaki tartalmának
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Röviden ismertette az előterjesztést. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem
volt, javasolta annak elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
2/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az ÉMOP-2009-3.1.2/B kódszámú pályázati támogatásból megvalósítandó
„Hatvani északi tehermentesítő út III. szakasz építése 2009/2” tárgyú közbeszerzési eljárás
keretében megkötött vállalkozási szerződés műszaki tartalmának módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KÉ-7606/2010.
nyilvántartási szám alatt 2010. március 29-én megjelent ajánlattételi felhívással indult, „Hatvani
északi tehermentesítő út III. szakasz építése 2009/2” tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás
tekintetében a COLAS ÚT Zrt.-vel (székhely: 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30.) 2010. május
20-án létrejött vállalkozási szerződés műszaki tartalmának módosítását jelen határozat
melléklete szerint jóváhagyja, tekintettel arra, hogy Hatvan Város Önkormányzata 6047-5/2010.
sz. határozatában tulajdonosi hozzájárulást adott a Horváth Rudolf Intertransport Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Déli külhatár út 12.) részére, hogy a hatvani
északi tehermentesítő út III. szakasz építésénél a 0+200+0+250 km szelvények közötti
szakaszon az Aqua-Plan 2003. Építőmérnöki Tervező Bt. (székhely: 3327 Novaj, Bem utca 17.)
által tervezett kapubejárót megépíthesse, mely az „útpadkában földmű kialakítása”, valamint a
„M50J nemesített útpadka” munkarészek elmaradását jelenti; továbbá a magas talajvízszint
miatt új technológia elvégzése indokolt, mely a hatvani északi tehermentesítő út III. szakasz
0+107 km szelvényében építendő 15 fm hosszú O 100-as vb. csőáteresz alá szivárgó paplan
kiépítését jelenti 20x2x0,6 m méretben Z 20/120 J. kőanyagból a szükséges földmunka
elvégzésével együtt. A képviselő-testület továbbá jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a tárgyi
műszaki tartalom módosítás a vállalkozói díjra kihatással nincs.
Határidő: 2010. október 31. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város aljegyzője
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2.

napirendi pont
Előterjesztés „Hatvan város közvilágítási hálózatának működéséhez szükséges
villamos áram beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról szóló 441/2010.
(VIII. 26.) sz. képviselő-testületi határozat módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Elmondta, hogy a 2010. október 3-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és a
polgármesterek általános választásának eredménye alapján célszerű és szükséges a 441/2010.
(VIII. 26.) sz. képviselő-testületi határozatot módosítani a bíráló bizottság személyi összetétele,
valamint a végrehajtási határidő tekintetében. Felsorolta a bíráló bizottság tagjait.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
3/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta „Hatvan város közvilágítási hálózatának működéséhez szükséges villamos áram
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról szóló 441/2010. (VIII. 26.) sz. képviselőtestületi határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja
elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 441/2010. (VIII. 26.) sz. határozatát
módosítja, és szövegezését – egységes szerkezetben – az alábbiak szerint állapítja meg:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért abban, hogy „Hatvan város
közvilágítási hálózatának működéséhez szükséges villamos áram beszerzése” tárgyban, mely
árubeszerzés becsült értéke nettó 9.840.000,- Ft, egyszerű eljárásrendben közbeszerzési
eljárás induljon. Az eljárás megindulását megelőzően bíráló bizottság alakuljon, amely a
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 46/2006. (XII.
15.) Ökr. 55. és 56. §-a, valamint 8. és 9. melléklete szerint köteles eljárni. A bíráló bizottság a
következő személyekből álljon:
1)
Horváth Richárd, képviselő – elnök;
2)
Oroszlán Lajosné, képviselő;
3)
dr. Előházi Zsófia, aljegyző;
4)
Bánkutiné Katona Mária, osztályvezető (Költségvetési Osztály);
5)
Tari Tivadar, energetikai ügyintéző (Beruházási Osztály).
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzés pénzügyi forrását 2011.
évi költségvetési rendeletébe betervezi.
Határidő: 2010. november 15. (közbeszerzési eljárás indítására)
Felelős: Hatvan város aljegyzője a bíráló bizottság útján”
3.

napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium fenntartásához
szükséges elmaradt pénzügyi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó megállapodásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Hatvan Város Önkormányzata előző Képviselő-testülete inkasszót nyújtott be a Heves Megyei
Önkormányzathoz 76.646.000,- Ft összegű elmaradt
fenntartói támogatás teljesítésére. A
polgármester ez ügyben egyeztetést kezdeményezett a Heves Megyei Önkormányzattal, melynek
során megállapodtak, hogy a tartozás megfizetésének teljesítését részletfizetés útján történik, így az
azonnali beszedési megbízásra nem kerül sor.
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Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető
Elmondta, hogy Heves Megye önkormányzata a fenntartói támogatás időarányosan járó részéből
21.360.000,- Ft-ot teljesített, a hátralék 76.646.000,- Ft.
A mellékelt megállapodás tervezetben az szerepel, hogy a Heves Megyei Önkormányzat, mint
kötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy 2010. október-december időszakra eső 32.668.749,- Ft
fenntartói támogatást két részletben minden hónap 5. napjáig 16.334.375,- Ft-ot utaljon át a Hatvan
Város Önkormányzata Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett bankszámlájára.
Marján János bizottsági tag
Jövő évben, hogy fogják teljesíteni?
Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető
Jövő évtől havi bontásban kell teljesítenie.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
4/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium fenntartásához szükséges
elmaradt pénzügyi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó megállapodásról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Heves Megyei
Önkormányzattal 2007. április 12-én megkötött – és időközben több alkalommal módosított –, a
Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium közös fenntartására vonatkozó társulási
megállapodás 9.1.1. pontja szerinti, a Heves Megyei Önkormányzatot terhelő, működési
költségekhez való pénzügyi hozzájárulás 2010. évben elmaradt összegének a jelen határozat
mellékletében foglalt feltételekkel részletfizetés útján történő teljesítéséhez hozzájárul.
Határidő: 2010. október 31. (megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
5/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium fenntartásához szükséges
elmaradt pénzügyi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó megállapodásról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) …/2010. (X. 28.) sz. határozata szerinti,
a Heves Megyei Önkormányzatot terhelő, Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium
működési költségeihez való pénzügyi hozzájárulás 2010. évben elmaradt összegének
megfizetésére vonatkozó megállapodás hatályba lépésének napjával 475/2010. (IX. 16.) sz.
határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2010. október 29. (kihirdetésre)
Felelős: Hatvan város jegyzője
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4.

napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
vagyonvédelmi közszolgáltatási szerződés módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.

Marján János bizottsági tag
Megkérdezte, hogy mi az indíték a módosításra és az Okmányirodára miért nem vonatkozik?
Papp István bizottsági elnök
A kiemelt, magasabb szintű védelem biztosítása a cél.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Jelen pillanatban az őrzés milyen időtartalomra terjed ki?
Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető
Eddig távfelügyeleti őrzés volt, ez pedig 24 órás őrzésre vonatkozik.
Szinyei András alpolgármester
Véleménye szerint, azért nem terjed ki az Okmányirodára, mivel ott is, mint a közoktatási
intézményeknél meghatározott időpontban dolgoznak illetve tartózkodnak, így a portaszolgálati
őrzés célszerű.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
6/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
vagyonvédelmi közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) a 678/2009. (XI. 26.)
sz. képviselő-testületi határozat alapján 2010. január 1. napjától kezdődő hatállyal létrejött és a
237/2010. (IV. 29.) sz. képviselő-testületi határozat alapján módosított önkormányzati
vagyonvédelmi tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést közös
megegyezéssel módosítja annak 1/b. melléklete és 4. melléklete tekintetében 2010. november
1. napjától kezdődő hatállyal jelen határozat mellékletét képező szerződésmódosító
okirattervezet szerint.
Határidő: 2010. október 31. (szerződésmódosító okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján
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5.

napirendi pont
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető
A mellékelt rendelet-tervezet a közbeszerzési szabályzatra vonatkozik, mivel a 2010. évi LXXXVIII.
törvény átfogóan módosította a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt, ezért
szükséges a módosításokat átvezetni annak érdekében, hogy a 2010. évben még lefolytatásra
kerülő közbeszerzési eljárások megfelelően szabályozott rendben kerüljenek lefolytatásra.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
7/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt
rendelettervezetet ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra.

6.

napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata
önkormányzati rendeleteinek módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Képviselő-testülete

egyes

helyi

Papp István bizottsági elnök
Egy általános rendelet módosításról van szó.
Révész Péter gazdasági főosztályvezető
Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a rendelet módosítás az új bizottsági rendszer felállítását és a
rájuk átruházott hatásköröket tartalmazza. A köztisztaság fenntartásától szóló 21/2007. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet 2. mellékletét képező síkosságmentesítési szabályzat szakmai
felülvizsgálatra került, így ezt szintén módosítani szükséges.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
8/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyes helyi önkormányzati
rendeleteinek módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet ajánlja a
képviselő-testületnek elfogadásra.
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7.

napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti
átalakításához kapcsolódó egyéb döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés lényege, hogy az önkormányzat képviselő-testülete kimutatást kér a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt igazgatóságától, hogy a 2009. január 1-jétől 2010.
október 28-ig terjedő időszakra vonatkozó valamennyi, a Zrt. általi kötelezettségvállalásról az
igazgatósági döntések és a megkötött szerződések másolati formában való mellékelésével Hatvan
város polgármestere számára 2010. október 31. napjáig.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását és felolvasta a második határozati javaslatot.
Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
9/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti átalakításához
kapcsolódó egyéb döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja
elfogadásra a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: Zrt.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa felkéri a Zrt. igazgatóságát, hogy a 2009. január 1-jétől 2010.
október 28-ig terjedő időszakra vonatkozó valamennyi, a Zrt. általi kötelezettségvállalásról
készítsen részletes írásbeli kimutatást az igazgatósági döntések és a megkötött szerződések
másolati formában való mellékelésével Hatvan város polgármestere számára 2010. október 31.
napjáig.
Határidő: 2010. október 31.
Felelős: Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. igazgatósága
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
10/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti átalakításához
kapcsolódó egyéb döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja
elfogadásra a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: Zrt.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa felkéri a Zrt. ügyvezetését, hogy a 2009. január 1. és 2010. október
31. közötti időszakban elfogadott, a képviselő-testület, valamint a Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság által jóváhagyott valamennyi belső szabályzatát 2010. december
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31. napjáig vizsgálja felül, és tegyen írásbeli javaslatot Hatvan város polgármestere felé azok
módosítására, hatályon kívül helyezésére és esetlegesen új belső szabályzatok megalkotására.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. ügyvezetése
8.

napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
egészségügyi
közszolgáltatási
és
vagyonhasznosítási
szerződés
közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Tulajdonképpen az önkormányzat képviselő-testülete egy új egészségügyi intézményt szeretne, így
célszerű és szükséges a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
egészségügyi közszolgáltatási és vagyonhasznosítási szerződést megszüntetni.

Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
Elmondta, hogy az előző képviselő-testület a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Zrt.-vel 2009. júliusában megkötötte az egészségügyi közszolgáltatási és vagyonhasznosítási
szerződést, ami úgy szólt, hogy legfeljebb 2010. július 31. napjáig tartó határozott időtartamra
szól. Ennek most jött el az ideje.

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
11/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
egészségügyi közszolgáltatási és vagyonhasznosítási szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) – mely gazdasági
társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – 2009.
november 27-én megkötött és 2010. január 1-jén hatályba lépett egészségügyi közszolgáltatási
és vagyonhasznosítási szerződést 2010. december 31. napjával közös megegyezéssel, jelen
határozat mellékletét képező szerződésmegszüntető okiratban foglaltak szerint megszünteti. A
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződésmegszüntető okirat
aláírására.
Határidő: 2010. október 31. (szerződésmegszüntető okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján
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9.

napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
műsorszolgálati tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Itt is a régi struktúra megszűnik és új lép helyébe.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
12/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
műsorszolgálati tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) – mely gazdasági
társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – 2009. július
17-én megkötött és 2009. augusztus 1-jén hatályba lépett műsorszolgálati tevékenység
ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést 2010. november 30. napjával közös
megegyezéssel, jelen határozat mellékletét képező szerződésmegszüntető okiratban foglaltak
szerint megszünteti. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
szerződésmegszüntető okirat aláírására.
Határidő: 2010. október 31. (szerződésmegszüntető okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

10.

napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az egészségügyi szakellátásokat 2009. augusztus 1-jétől a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. látja el. Az új képviselő-testület a Zrt. helyett egy új gazdasági
társaságot hozna létre. A kft. ügyvezetőjének Dr. Rosta Ildikó Ilonát, könyvvizsgálójának Molnár
Lászlót javasolják. Felsorolta a felügyelő bizottság tagjainak nevét és a társaság fő
tevékenységének köreit.

Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető
Elmondta, ha az új cég megalakul, akkor egy rendkívüli ülés keretében a pénzügyi forrásról
dönteni kell.
Marján János bizottsági tag
Amikor a HospInvest átvette a kórházat a leltározás megtörtént?
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Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
Az biztos, hogy október 28-án leltározás lesz.
Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető
Amikor a HospInvesttől visszakerült a kórház, akkor megtörtént a leltározás.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Kiemelte, hogy olyan leltár fog készülni, ami még idáig nem volt.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
13/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
1)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati feladatkörbe tartozó egészségügyi szakellátások ellátására a jelen határozat 1. mellékletét képező
alapító okiratban foglaltak szerint létrehozza a Hatvani Kórház- Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban:
nonprofit kft.). A képviselő-testület az alapító okiratot feltétel nélkül, teljes egészében elfogadja.
A képviselő-testület a nonprofit kft. ügyvezetőjének 2010. október 28. napjától kezdődő
hatállyal határozatlan időtartamra Dr. Rosta Ildikó Ilonát (lakik: 3000 Hatvan, Forgács Simon
u. 44., anyja neve: Varga Ilona) választja meg, a nonprofit kft. könyvvizsgálójának 2010.
október 28. napjától 2013. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, X-Audit
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg. száma: 10-09-028505; adószáma:
14391769-3-10; székhelye: 3390 Füzesabony, Szentkorona u. 9.; képviseli: Molnár László
ügyvezető; MKVK: 002614, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy Molnár László
[anyja neve: Zele Mária; lakik: 3390 Füzesabony, Szentkorona u. 9.; kamarai tagsági
száma: 000073]) a felügyelő bizottsági tagjainak pedig 2010. október 28. napjától 2013.
október 28. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg:
1./ Dr. Király Csaba (lakik: 3000 Hatvan Görgey u. 4.; anyja neve: Dudás Erzsébet);
2./ Dr. Bőze Barna Zsolt (lakik: 3000 Hatvan, Úttörő u. 15.; anyja neve: Fister Margit Kinga);
3./ Laczkóné Kepes Anikó (lakik: 3016 Boldog, Bartók Béla u. 86.; anyja neve: Morvai
Erzsébet).
A képviselő-testület az ügyvezető havi megbízási díját bruttó 100.000,-Ft/hó összegben, a
könyvvizsgáló havi díjazását bruttó 150.000,-Ft/hó összegben állapítja meg, a felügyelő
bizottság tagjai díjazásban pedig nem részesülnek.
A képviselő-testület az ügyvezető megbízási jogviszonyára jelen határozat 2. melléklete
szerinti szerződéstervezetben foglaltakat tekinti irányadónak, és felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. képviseletében az ügyvezetővel a megbízási
szerződést aláírja.
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2) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a létrejövő Hatvani
Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság cégjegyzéki adatai az alábbiak:
- cégneve:
- székhelye:
- telephelye:
- jegyzett tőke:
- ügyvezető:

Hatvani Kórház- Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
3000 Hatvan, Balassi u. 16. szám
3000 Hatvan, Vécsey Károly tér 2.
10.000.000,- Ft készpénz
Dr. Rosta Ildikó Ilona (anyja neve: Varga Ilona, lakcíme: 3000 Hatvan,
Forgács Simon u. 44.)

A társaság közhasznú fő tevékenysége: 86.10 Fekvőbeteg ellátás
A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei:
47.73 Gyógyszer-kiskereskedelem
47.74 Gyógyászati termék kiskereskedelme
86.21 Általános járóbeteg-ellátás
86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
86.90 Egyéb humán egészségügyi ellátás
87.10 Bentlakásos nem kórházi ápolás
87.20 Mentális, szenvedély beteg bentlakásos ellátása
87.30 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
A fenti közhasznú tevékenységek besorolása az 1997. évi CLVI. törvény 26. § 1./ pontja
szerint:
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
3) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat keretében felhatalmazza
Szabó Zsoltot, Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapításával és cégbejegyzésével kapcsolatos valamennyi okiratot Hatvan Város Önkormányzata nevében és képviseletében aláírja, és ezen eljárásokban teljes jogkörrel képviselje.
Határidő: 2010. november 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere
11.
napirendi pont
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
alapításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Ebben az előterjesztésben is egy új társaság alapításáról van szó. Röviden tájékoztatta a leendő
társaság tevékenységének körét és felolvasta a leendő tagokat.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
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14/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselőtestületnek:
2) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati feladatkörbe tartozó helyi közszolgálati műsorszolgáltatás ellátására a jelen határozat 1. mellékletét képező alapító okiratban foglaltak szerint létrehozza a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: nonprofit kft.). A képviselő-testület az
alapító okiratot feltétel nélkül, teljes egészében elfogadja.
A képviselő-testület a nonprofit kft. ügyvezetőjének 2010. október 28. napjától kezdődő
hatállyal határozatlan időtartamra Kempf Károly Ignácot (lakik: 2363 Felsőpakony, Deák
Ferenc u. 3., anyja neve: Bodó Matild) választja meg, a nonprofit kft. könyvvizsgálójának
2010. október 28. napjától 2013. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a SZAKÉRT
Adószaktanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg. száma: 16-09001292; adószáma: 10468221-3-16; székhelye: 5100 Jászberény, Álmos u. 9.; képviseli:
Baranyi Józsefné ügyvezető; MKVK: 000693, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy:
Baranyi Józsefné [anyja neve: Szepesi Rozália; lakik: 5100 Jászberény, Álmos u. 9.;
kamarai tagsági száma: 000763]), a felügyelő bizottsági tagjainak pedig 2010. október 28.
napjától 2013. október 28. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket
választja meg:
1./ Tompa Z. Mihály (lakik: 3000 Hatvan, Kertész u. 115.; anyja neve: Szamos Erzsébet);
2./ Hényel Istvánné sz.: Balogh Mária Margit (lakik: 3000 Hatvan, Tizeshonvéd u. 9.; anyja
neve: Petővári Margit);
3./ Szalánczi Zoltán (lakik: 3000 Hatvan, Tüzér u. 6., anyja neve: Simkó Anna).
A képviselő-testület az ügyvezető havi munkabérét bruttó 400.000,- Ft/hó összegben, a
könyvvizsgáló éves díjazását bruttó 500.000,- Ft/év összegben állapítja meg, a felügyelő
bizottság tagjai pedig díjazásban nem részesülnek.
A képviselő-testület az ügyvezetőt munkaviszony keretében kívánja alkalmazni, melyre
jelen határozat 2. melléklete szerinti szerződéstervezetben foglaltakat tekinti irányadónak,
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. képviseletében az
ügyvezetővel a munkaszerződést aláírja.
2) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a létrejövő Média-Hatvan
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzéki adatai az alábbiak:
- cégneve:
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság
- székhelye:
3000 Hatvan, Madách u. 12.
- jegyzett tőke: 3.000.000,- Ft készpénz
- ügyvezető:
Kempf Károly Ignác (lakik: 363 Felsőpakony, Deák Ferenc u.
3., anyja neve: Bodó Matild)
A társaság közhasznú fő tevékenysége: 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei:
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
60.10 Rádióműsor szolgáltatás
60.20 Televízióműsor szolgáltatás
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
A fenti közhasznú tevékenységek besorolása az 1997. évi CLVI. törvény 26. § 1./ pontja
szerint
3. tudományos tevékenység, kutatás
5. kulturális tevékenység
6. kulturális örökség megóvása
19. euroatlanti integráció elősegítése
Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök:
70.20 PR, kommunikáció
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70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.11 Reklámügynöki tevékenység
73.12 Médiareklám
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
4) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat keretében felhatalmazza
Szabó Zsoltot, Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapításával és cégbejegyzésével kapcsolatos valamennyi okiratot Hatvan Város Önkormányzata nevében és képviseletében aláírja, és ezen eljárásokban teljes jogkörrel képviselje.
Határidő: 2010. november 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere

12.

napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. igazgatóságának
megszüntetéséről, vezérigazgató megválasztásáról és egyéb, a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. működéséhez kapcsolódó döntések
meghozataláról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
A munkaviszony közös megegyezéssel szűnik meg.

Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
Tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy Pálinkás Zoltán és Püspöki Zsolt igazgatósági tagok
megbízatása 2008. szeptember 25-től 2014. szeptember 30-ig határozott időtartamra szól.
Fejér Gábor megbízatása 2009. november 1-től 2014. szeptember 30-ig határozott időtartamra
szól. Pálinkás Zoltán és Püspöki Zsolt 2010. október 28-án lemondtak és kérték a
munkaviszonyának 2010. október 31. napjával közös megegyezéssel történő megszűntetését.
Fejér Gábor igazgatósági tag tisztségét megbízási szerződés keretében látja el. Az alapító
okirat rendelkezései alapján részvénytársaság vezető tisztségviselői bármikor, indokolás nélkül
e tisztségeikből visszahívhatók. Erre hivatkozva az alapító javaslatot tesz Fejér Gábor
igazgatósági tag 2010. október 28. napjával történő visszahívására.

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
15/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. igazgatóságának
megszüntetéséről, vezérigazgató megválasztásáról és egyéb, a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. működéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb
szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 31. § (2) bekezdése alapján Pálinkás
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Zoltán (anyja neve: Antal Edit, lakik: 3022 Lőrinci, Erőmű tér 6/2.) igazgatósági tag (igazgatóság
elnöke) e tisztségre vonatkozó lemondását 2010. október 28. napjával tudomásul veszi, és akként
határoz, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 87. § (1) bekezdés a) pontja
alapján hozzájárul Pálinkás Zoltán 2009. november 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig tartó
határozott időtartamú munkaviszonyának 2010. október 31. napjával közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletét képező szerződésmegszüntető okiratban foglaltak
szerint.
Határidő: 2010. október 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
16/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. igazgatóságának
megszüntetéséről, vezérigazgató megválasztásáról és egyéb, a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. működéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb
szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 31. § (2) bekezdése alapján Püspöki
Zsolt (anyja neve: Dudás Erzsébet, lakik: 3000 Hatvan, Dembinszky u. 13.) igazgatósági tag e
tisztségre vonatkozó lemondását 2010. október 28. napjával tudomásul veszi, és akként határoz,
hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 87. § (1) bekezdés a) pontja alapján
hozzájárul Püspöki Zsolt 2009. november 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig tartó határozott
időtartamú munkaviszonyának 2010. október 31. napjával közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletét képező szerződésmegszüntető okiratban foglaltak
szerint.
Határidő: 2010. október 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
17/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. igazgatóságának
megszüntetéséről, vezérigazgató megválasztásáról és egyéb, a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. működéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb
szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján Fejér
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Gábor (anyja neve: Nagy Ida, lakik: 2072 Zsámbék, Bartók u. 17.) igazgatósági tagot ezen
tisztségből 2010. október 28 napjával visszahívja.
Határidő: 2010. október 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

Papp István bizottsági elnök
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
18/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. igazgatóságának
megszüntetéséről, vezérigazgató megválasztásáról és egyéb, a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. működéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratának 9. pontja
második francia bekezdése és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 33. §-a,
valamint 231. § (2) bekezdésének d) pontja alapján úgy dönt, hogy a gazdasági társaság felügyelő
bizottságának elnökét és tagjait:
 Sőregi Csaba (anyja neve: Márta Rozália, lakik: 3000 Hatvan, Kertész u. 8.) – elnök;
 Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella, lakik: 3000 Hatvan, Eötvös u. 10.);
 Lipkovics Gábor (anyja neve: Szőke Éva, lakik: 3000 Hatvan, Dolgozók u. 13.);
2010. október 28. napjával visszahívja, és a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak 2010.
október 28. napjától 2013. október 28. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket
választja meg következők szerint:
 Kunsay Csaba Imre (anyja neve: Király Ilona, lakik: 3000 Hatvan, Peresi u. 20.) – elnök;
 Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella, lakik: 3000 Hatvan, Eötvös u. 10.);
 Bagi Ádám (anyja neve: Vitai Magdolna, lakik: 3000 Hatvan, Móra F. u. 11.).
A felügyelő bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.
Határidő: 2010. október 29. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

Papp István bizottsági elnök
Az ötödik határozati javaslatot tette fel szavazásra

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
19/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. igazgatóságának
megszüntetéséről, vezérigazgató megválasztásáról és egyéb, a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. működéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
1.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban:
gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról
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szóló 2006. évi IV. törvény 247. §-a alapján úgy dönt, hogy a gazdasági társaság alapító
okiratát módosítja akként, hogy az igazgatóság jogait és kötelezettségeit egy vezető
tisztségviselő, a vezérigazgató gyakorolja.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a gazdasági társaság egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
- az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A társaság alapítója, egyedüli részvényese
Hatvan Város Önkormányzata
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- törzsszáma: 15380250
- adószáma: 15380250-2-10
- képviseli: Szabó Zsolt polgármester”
- az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.3. A részvények kibocsátása és annak formai kellékei:
 A társaság csak a cégbejegyzést követően adhat ki részvényt, a részvények értékpapírszámlán történő jóváírásáról és a részvénykönyv vezetéséről a vezérigazgató köteles gondoskodni.
 A részvényeket dematerializált részvényként kell nyilvántartani.
 A részvény tartalmazza a gazdasági társaságról és a tőkepiacról szóló törvényben
előírtakat.
 A dematerializált részvény átruházása a külön jogszabályban meghatározott módon,
a jogosult javára vezetett értékpapír-számlán történő jóváírással történik.
 A társaság csak a törvényben felsorolt részvényfajtákat bocsáthatja ki. A részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények névértéke összegének mindenkor meg
kell haladnia a részvénytáraság alaptőkéjének a felét.
 A részvényes köteles a részvény névértéke értéke 30 %-át a bejegyzési kérelem benyújtásáig, a fennmaradó hányadát a bejegyzéstől számított egy éven belül befizetni,
az apportot a bejegyzési kérelem benyújtásáig teljes egészében társaság rendelkezésére kell bocsátani.
 A vezérigazgató – a befizetés helyének, végső időpontjának feltüntetésével – a névre szóló részvények jegyzőit írásban szólítja fel a be nem fizetett részvények ellenértéke befizetésére. A részvénytársaság kötelezettségeiért – a törvényben meghatározott kivétellel – a részvényes nem felel.
 A társaság fennállása alatt a részvényes az általa teljesített vagyoni hozzájárulást
nem követelheti vissza. Az alaptőke leszállítását kivéve tilos az alaptőke terhére a
részvényesnek tagsági jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni. Azokat a kifizetéseket, amelyeket a fenti rendelkezések ellenére teljesítettek – a jóhiszeműen felvett
osztalék és kamatozó részvény után fizetett kamat kivételével – a társaság részére
vissza kell fizetni.
 A felügyelő bizottság előzetes hozzájárulására van szükség az olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a társaság a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesével,
vagy annak közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b) pont) köt meg.
 A társaság és a részvényes, illetőleg annak közeli hozzátartozója közötti visszterhes
vagyonátruházási szerződés létrejöttéhez – ha a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás értéke a részvénytársaság alaptőkéjének 10 %-át meghaladja – az
egyedüli részvényes jóváhagyására van szükség. Ennek során a nem pénzbeli hozzájárulás értékelésére és a könyvvizsgálói jelentés nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan megfelelően alkalmazni a Gt. 209. §-ának rendelkezéseit.
 A társaság és a tagja (részvényese) között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni,
kivéve a társaság és tag (részvényes) között a társaság tevékenységi körébe tartozó
szokásos nagyságrendű szerződést. Szokásos nagyságrendű a szerződés, ha a
szerződéses érték nem éri a jegyzett tőke 10 %-át. A társaság köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül a cégbírósághoz letétbe helyezés céljából benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az 1.000.000,- Ft-ot meghaladja. Az összeghatár szempontjá-
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ból a két éven belül ugyanannak a személynek, vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
 Ha a részvényes egyben a társaság vezérigazgatója vagy felügyelő bizottságának is
a tagja, sem ő, sem közeli hozzátartozója a részvénytársasággal – ha a törvény ettől
eltérően nem rendelkezik – a részvénytársaság üzletszerű gazdasági tevékenységi
körébe tartozó szerződést nem köthet.
 Ha az alapító és egyedüli részvényes részvényeinek egy részét átruházza, úgy abban az esetben a társaság alapító okiratát a többszemélyes részvénytársaságra vonatkozó általános szabályokkal ki kell egészíteni.”
az alapító okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. A részvényesi határozat
 A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli részvényes (Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete) határozat keretében írásban dönt - és erről
a vezető tisztségviselőket írásban értesíti.
 Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Gt.
a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal [Gt. 231. § (2) bekezdés], és amelyek nem
tartoznak a nyereség felosztásának tilalmi rendelkezésébe.
 A közhasznú jogállásra tekintettel az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a fenti
francia bekezdésben meghatározottakon kívül:
a) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú
tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodás,
b)
a közhasznúsági jelentés elfogadása,
c)
befektetési szabályzat elfogadása,
d)
a közhasznú gazdasági társaság belső szabályzatának elfogadása.
 A döntéshozatalt megelőzően a tag köteles a felügyelő szerv, valamint a legfőbb
szervnek nem minősülő képviseleti szerv véleményének megismerésére. Az alapító
a társaság működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdéskörben az alapító
vezető szervének üléseire a felügyelő bizottság elnökét és tagjait – véleményezési
joggal – köteles meghívni. A véleményezési jog gyakorlása a vezető tisztségviselőt is
megilleti.
 A könyvvizsgáló a társaság legfőbb szervének a közhasznú társaság működésével
és gazdálkodásával foglalkozó ülésein köteles részt venni.
 A társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról az alapító – a számviteli törvényben foglaltak betartásával – köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A könyvvizsgáló a társaság számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát
és jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést.
 Az alapító évente meghatározza a vezérigazgató munkájára vonatkozó irányelveket,
és ellenőrzi tevékenységét. Az egyéb munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett az
alapító képviselője gyakorolja.”
az alapító okirat 10.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.2. A véleményezési jog gyakorlásának módja:
 Az alapító a hatáskörébe tartozó kérdéskörben a döntés meghozatalát megelőzően
köteles a társaság vezérigazgatójának, valamint a felügyelő bizottság írásbeli véleményét megismerni. Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog
jogosultjának a véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell
kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.
 A vezérigazgató az alapítói döntés tervezetét annak kézhezvételét követően haladéktalanul köteles átadni a felügyelő bizottság elnökének. A felügyelő bizottság elnöke köteles az alapítói döntés tervezetét haladéktalanul átadni a felügyelő bizottság
tagjainak, és a véleményezési jog gyakorlása érdekében haladéktalanul, de legkésőbb az alapítói döntés tervezetének kézhezvételétől számított 3 napon belül felügyelő bizottsági ülést összehívni. A felügyelő bizottság elnöke az ülést írásbeli meg-
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hívó alapján hívja össze, a meghívónak az ülés napirendi pontjait tartalmaznia kell. A
felügyelő bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az ülés helyét és
idejét, a jelenlévőket, a döntéstervezetekre előadott véleményeket, továbbá az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat. A jegyzőkönyv elkészítéséről a
felügyelő bizottság elnöke köteles gondoskodni. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság elnöke írja alá.
 A felügyelő bizottsági ülésen a felügyelő bizottság elnökét és tagjait meghatalmazott
személy nem képviselheti. Amennyiben az ülésen valamely felügyelő bizottsági tag
nincs jelen, a felügyelő bizottság elnöke köteles gondoskodni a megismételt ülés
összehívásáról. A megismételt ülés az eredeti ülést követő 3 napon belül meg kell
tartani. Az ülést a felügyelő bizottság elnöke azonos napirendi pontokkal a társaság
székhelyére köteles összehívni.
 A vezérigazgató és a felügyelő bizottság kötelesek írásbeli véleményüket 8 napon
belül az alapítónak közvetlenül megküldeni.
 Az alapítói határozat akkor érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét a vezérigazgató és a felügyelő bizottság, vagyis a véleményezési jog jogosultjai véleményezték.
 A társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos alapítói döntések nyilvánosságának biztosítása kötelező.
 Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. Az alapító döntéshozatalának módjára és formájára a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény és a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló helyi önkormányzati rendelet irányadó.”
az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A társaság nyilvánossága
 Az alapító határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell
közölni az érintettekkel. Ezzel egyidejűleg az alapító határozatait és a vezérigazgató
nyilvános döntéseit elektronikus úton az alapító honlapján (www.varosgazdalkodas60.hu) is elérhetővé teszi.
 A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a vezérigazgatóval történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére
másolatot készíthet. A vezérigazgató a betekintést kérő kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles teljesíteni.
 A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a társaság
székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.”
az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Egyéb működési feltételek
 A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat, a hatósági engedélyhez kötött tevékenységet a társaság csak a társaság bejegyzése és az engedély kézhezvételét követően gyakorol.
 A közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú jogállásának megszerzésének időpontjától és a társadalmi közös szükséglet
kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződés megkötésének időpontjától jogosult.
 A közhasznú társaság a központi költségvetés alapján, illetve az alapítótól kapott támogatás feltételeit és módját írásban kötött szerződésbe foglalja. A szerződés érvényességi feltétele a kötelező írásbeliség, függetlenül attól, hogy a támogatás ingyenes vagy visszterhes. Az így megkötött szerződés csak az egyszemélyes alapítású
társaságra vonatkozó véleményezési jog jóváhagyásával történhet.
 Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a Hatvani
Hírek lapban, a Hatvani Város Kábeltelevízióban és az alapító honlapján (www.varosgazdalkodas60.hu) hozza egyidejűleg nyilvánosságra. A társaság a szerződést a
megkötéstől számított harminc napon belül a cégbíróságon letétbe helyezi.
 A társaság és az alapító közötti szerződés érvényességi feltétele annak írásba foglalása. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és a tag a társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meghatározott szokásos
nagyságrendű szerződést köt. A társaság vezérigazgatója köteles a szerződés nyilvánosságát oly módon biztosítani, hogy azt a megkötéstől számított 30 napon belül a
cég nyilvántartására illetékes cégbíróságnál letétbe helyezi, illetve az alapítónak
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megküldi az alapító honlapján (www.varosgazdalkodas60.hu) történő közzététel céljából.
 A társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a vezérigazgató, a felügyelő
bizottsági tagjai és a könyvvizsgáló munkavállaló javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről.
 A szabályzatban foglaltak alapján a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik a
szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának – különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak – megállapítása. A szabályzatot
elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
 A társaság befektetési tevékenységet nem végez.”
az alapító okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. A részvénytársaság szervezete: a vezérigazgató
A társaságnál igazgatóság megválasztására a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény (Gt.) 247. § -a alapján nem kerül sor, az Igazgatóság a Gt.-ben
meghatározott jogait a vezérigazgató gyakorolja. A társaság napi operatív munkájának
irányítását és ellenőrzését az alapítói ülés által választott vezérigazgató látja el.
A vezérigazgató a társaság első számú vezető állású munkavállalója.
A vezérigazgató vezető tisztségviselői megbízatásával kapcsolatos jogok az alapító
kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
13.1 A vezérigazgató hatásköre különösen:
 ellátja a társaság általános, folyamatos ügyvezetését;
 átfogóan irányítja és ellenőrzi a társaság működését, biztosítja a jogszerű és gazdaságos működést.
13.2 A vezérigazgató feladatai különösen:
 dönt az üzleti tervben nem szereplő, évi 5.000.000,- Ft értéket meghaladó, de évi
10.000.000,- Ft értéket el nem érő pénzügyi kötelezettségvállalásról a felügyelőbizottság véleményezése mellett;
 véleményezi az üzleti tervben nem szereplő, évi 10.000.000,- Ft értéket meghaladó
pénzügyi kötelezettség vállalást;
 dönt az évi 2.000.000,- Ft értéket meghaladó, de évi 20.000.000,- Ft értéket el nem
érő társasági vagyon értékesítéséről, illetve a vagyon megterheléséről a felügyelőbizottság véleményezése mellett;
 véleményezi az évi 20.000.000,- értéket meghaladó társasági vagyon értékesítését,
illetve a vagyon megterhelését;
 dönt a hitelfelvételről a felügyelőbizottság véleményezése és a társaság legfőbb
szervének jóváhagyása mellett;
 dönt a társaság tevékenységéhez szükséges beruházási javaslatról;
 dönt a társaság tevékenységéhez szükséges projektjavaslatokról;
 beszámolót kér a divíziók működését meghatározó szerződések éves felülvizsgálatáról, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására a társaság legfőbb szerve
felé;
 a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására tett javaslatát a felügyelőbizottság véleményezése mellett előterjeszti a társaság legfőbb szerve felé, és végrehajtja a társaság legfőbb szervének döntését;
 a társaság mérlegének elfogadására tett javaslatát a felügyelőbizottság véleményezése mellett előterjeszti a társaság legfőbb szerve felé;
 javaslatot tesz a társaság adózás utáni eredményének felhasználására a felügyelőbizottság véleményezése mellett a társaság legfőbb szerve felé;
 gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
 javaslatot tesz a divizionális szervezet átalakítására a társaság legfőbb szerve felé;
 gyakorolja a belső ellenőr felett a megbízási jogviszonnyal kapcsolatos jogokat, illetve adminisztrációja feletti azon munkáltatói jogokat, melyek a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésére és megszűnésére vonatkoznak, továbbá megállapítja
az egyes divíziók és a társaság összdolgozói létszámát;
 dönt az alapító okiratban kizárólagos hatáskörébe utalt kérdésekben;
 elfogadja a társaság számviteli szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
 elfogadja a társaságra vonatkozó kockázatelemzést és –becsléseket;
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elfogadja a társaság leltározási és selejtezési szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
 elfogadja a társaság iratkezelési és –őrzési szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
 elfogadja a társaság munkavédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a
társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
 elfogadja a társaság (köz)beszerzési szabályzatát, és azt jóváhagyásra a társaság
legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
 elfogadja a társaság tűzvédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
 elfogadja a társaság vagyonvédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a
társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
 elfogad minden olyan szabályzatot, amelyet jogszabály a társaság számára előír a
társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szervének jóváhagyása
mellett;
 elfogadja a társaság hároméves üzletpolitikai koncepcióját a felügyelőbizottság véleményezése és a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett;
 elfogadja a társaság hároméves üzletpolitikai koncepciója alapján az éves üzleti tervet a felügyelőbizottság véleményezése és a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett;
 elfogadja a társaság kötelezettségvállalási szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
 dönt a társaság tevékenységére vonatkozó finanszírozási elvek kialakításáról, a finanszírozási elvek módosításáról a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett;
 tájékoztatást kér a társaság éves pénzügyi tervének teljesítéséről, értékeléséről negyedévente, a pénzügyi tervhez képest lényeges eltérésről 15 napon belül a gazdasági igazgatótól;
 tájékoztatást kér a teljesítés alakulásáról;
 időszakosan tájékoztatást kér a pénzforgalomról;
 tájékoztatást kér a divíziók éves tevékenységéről;
 a társaság ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az alapító, háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít;
 köteles nyolc napon belül – a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a társaság legfőbb szervének összehívását
kezdeményezni, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a társaság saját tőkéje a Gt.
207. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi;
 gyakorolja a Gt.-ben meghatározott jogait és teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeit.
 jóváhagyja a divíziók egymás közötti megrendeléseit, amennyiben azok – divíziónként – az adott naptári évben a bruttó 2.000.000,- Ft összeget meghaladják.
13.3. A társaság vezérigazgatója:
név: Lisztik Lászlóné sz.: Kovács Katalin
anyja neve: Balog Anna
lakcím: 3000 Hatvan, Zrínyi u. 48.
A vezérigazgató megbízatása 2010. október 28. napjától kezdődő hatállyal határozatlan
időtartamra szól.”
az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. A vezérigazgatóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok
 A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött
be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget,
amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.


-
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A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 A közhasznú szervezet a vezérigazgatót, valamint e személy hozzátartozóját – a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti
juttatásban nem részesítheti.
 A Gt. 23. § és 25. § szerinti összeférhetetlenségi szabályai is értelemszerűen irányadóak a vezető tisztségviselőkre.”
az alapító okirat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. A cégjegyzés
A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik,
hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a
képviseletre jogosult személy nevét az aláírási címpéldány (aláírás-minta) szerint
önállóan aláírja.”
az alapító okirat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. A közhasznú társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság
A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelőbizottság
tagjainak és elnökének megbízatása 2010. október 28. napjától 2013. október 28.
napjáig tartó határozott időtartamra szól.
 A felügyelő bizottság tagjai:
Kunsay Csaba Imre (anyja neve: Király Ilona, lakik: 3000 Hatvan, Peresi u. 20.) –
elnök;
Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella, lakik: 3000 Hatvan,
Eötvös u. 10.);
Bagi Ádám (anyja neve: Vitai Magdolna, lakik: 3000 Hatvan, Móra F. u. 11.).
 A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság elnökét az alapító jelöli
ki. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatát a
jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
 A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő
bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a
társaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek, illetve részt vesznek, ha jogszabály így rendelkezik.
 A felügyelő bizottság ügyrendjét maga alkotja, melyet a társaság legfőbb szerve
hagy jóvá.
 Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az
ülését összehívja, a vezérigazgató a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles kezdeményezni a társaság legfőbb szerve ülésének összehívását.
 A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
 A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet az alapító okiratban meghatározott
módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és
iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.
 A számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
 Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, úgy haladéktalanul kezdeményezi az alapító soron kívüli, erre vonatkozó döntését.
 A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
 A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan
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3.

sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi
szükségessé; illetve a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült
fel.
 Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni.
 E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő
szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
 Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja;
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatást –; illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.”
- az alapító okirat 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. Egyéb rendelkezések
A vezérigazgató, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, valamint a könyvvizsgáló a Kszt.
alapján a társaság vezető tisztségviselőinek minősülnek, így személyeikre, a felügyelő
bizottság határozathozatalára az e törvényben meghatározott összeférhetetlenségi
szabályokat is alkalmazni kell.”
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a gazdasági társaság egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen előterjesztés mellékletét képező alapító okiratot
módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert az alapító
okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez
szükséges egyéb okiratok aláírására.

Határidő: 2010. november 28. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

Papp István bizottsági elnök
A hatodik határozati javaslatot tette fel szavazásra

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
20/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. igazgatóságának
megszüntetéséről, vezérigazgató megválasztásáról és egyéb, a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. működéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
247. §-a alapján úgy dönt, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének,
vezérigazgatójának Lisztik Lászlóné sz.: Kovács Katalint (anyja neve: Balog Anna, lakik: 3000
Hatvan, Zrínyi u. 48.) választja meg 2010. október 28. napjától kezdődő hatállyal határozatlan
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időtartamra bruttó 557.000,- Ft munkabér megállapítása mellett a jelen határozat mellékletét képező
munkaszerződésben foglalt feltételekkel.
Határidő: 2010. október 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

Papp István bizottsági elnök
A hetedik határozati javaslatot tette fel szavazásra

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
21/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. igazgatóságának
megszüntetéséről, vezérigazgató megválasztásáról és egyéb, a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. működéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve felhatalmazza a gazdasági társaság vezérigazgatóját
arra, hogy a gazdasági társaságban átszervezést és a költségracionalizálás elvének figyelembe
vételével létszámleépítést és munkaszervezeten belüli átszervezést hajtson végre, figyelemmel a
részvénytársaság elfogadott szervezeti és működési szabályzatának és a hatályos alapító okirat
rendelkezéseire.

Határidő: 2010. október 28-tól folyamatos
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

13.

napirendi pont
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetet megillető, irányított
betegellátási modell 2005. évi elszámolásból származó részesedés felhasználására
vonatkozó megállapodásról és az ehhez további kapcsolódó döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Itt haszon származott, a beszerzendő eszközök értéke meghaladja a 8.000.000,- Ft-ot, a
törvény értelmében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Így a képviselő-testületnek bíráló
bizottságot kell létrehozni. A javasolt tagokat név szerint felolvasta.
Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető
Megvan határozva, hogy milyen eszközökre szól és csak közbeszerzési eljárás keretében
történhet.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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22/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetet megillető, irányított betegellátási modell
2005. évi elszámolásból származó részesedés felhasználására vonatkozó megállapodásról és az
ehhez további kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja
elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet és a Misszió Egészségügyi Központ Kht. (székhely: 2112 Veresegyház,
Gyermekliget u. 30.) között 2003. február 21-én irányított betegellátási modellben való részvétel
tárgyában létrejött együttműködési megállapodás alapján a 2005. évi elszámolásából származó
részesedés felhasználása tárgyában háromoldalú megállapodást kíván kötni a Misszió
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.-vel és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) a jelen határozat mellékletét képező
megállapodás-tervezet szerint.
Határidő: 2010. október 31. (megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
23/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetet megillető, irányított betegellátási modell
2005. évi elszámolásból származó részesedés felhasználására vonatkozó megállapodásról és az
ehhez további kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja
elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 5. § (4) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően 145/2010. (III. 25.) sz.
határozatával elfogadott, valamint 175/2010. (IV. 9.) sz., 203/2010. (IV. 29.) sz., 291/2010. (V.
29.) sz., 323/2010. (VI. 24.) sz., 342/2010. (VII. 8.) sz. és 376/2010. (VII. 22.) sz. határozatával
módosított 2010. évi közbeszerzési tervét jelen határozat melléklete szerint módosítja.
Határidő: 2010. november 2. (közzétételre)
Felelős: Hatvan város aljegyzője
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
24/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetet megillető, irányított betegellátási modell
2005. évi elszámolásból származó részesedés felhasználására vonatkozó megállapodásról és az
ehhez további kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja
elfogadásra a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „egyes kórházi eszközök
beszerzése” tárgyában nemzeti eljárásrendben hirdetmény nélküli eljárást kíván lefolytatni,
melynek becsült értéke nettó 8.017.600,- Ft. Az eljárás megindulását megelőzően bíráló
bizottság alakuljon, amely a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 46/2006. (XII. 15.) Ökr. 55. és 56. §-a, valamint 8. és 9. melléklete szerint
köteles eljárni. A bíráló bizottság a következő személyekből álljon:
1)
Lestyán Balázs, képviselő – elnök
2)
Nádas Sándor, képviselő
3)
dr. Rosta Ildikó, divízióvezető
4)
dr. Előházi Zsófia, aljegyző
5)
Braun Zsófia, főosztályvezető (Költségvetési Főosztály)
A tárgyi közbeszerzési eljárás pénzügyi forrása a(z) …/2010. (X. 28.) sz. képviselő-testületi
határozattal biztosított.

14.

napirendi pont
Előterjesztés
a
Hatvani
Középiskola
Bajza
Szakközépiskolájának fenntartói többletóra kérelméről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

József

Gimnáziuma

és

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztést Kovács János írta. A feladatellátás csökkenése miatt a túlóraszámokat is
csökkentették. Ezt nehezményezte, mert véleménye szerint a gyerekeken nem szabad spórolni.
Az intézmény a szakkörök indítása érdekében heti 17 fenntartói többletóraszámot kér. Így ez,
az iskola túlóraszámát növelné. 2011-ben összesen 1.597.660,- Ft pénzügyi fedezet
betervezésére lenne szükség.
Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető
Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a túlórák díja teljes mértékben elszámolható. A Hatvani
Középiskola, Szakiskola és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás Tanácsa dönt
az intézmény rendelkezésére álló órakeret meghatározásáról.

Papp István bizottsági elnök
Ez 2010. gazdasági évben többlet pénzügyi fedezetet nem igényel.
Palásthy Pál szervezési főosztályvezető
Heti 17 fenntartói többletóraszámról van szó, ami a közoktatási szempontból indokolt.
Majrán János bizottsági tag
Kérdése, a többi iskolát nem befolyásolja?
Palásthy Pált szervezési főosztályvezető
Nem, mivel egyedi kérésről van szó.
Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető
A tantárgyfelosztást követően határozódik meg az órakeretek száma. A 6 osztályos gimnázium
kifutása miatt csökkent a feladatellátás, ezért a tagintézmény túlóraszáma csökkent heti 8
órával.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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25/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolájának fenntartói
többletóra kérelméről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Hatvani Középiskola,
Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) vonatkozásában a Hatvani
Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája feladatellátási helyen 2010.
november 2-tól a szakkörök indítása érdekében heti 17 fenntartói többletóraszám kerüljön
biztosításra, és egyben úgy dönt, hogy a Heves Megyei Közgyűlés és Hatvan Város
Önkormányzata Képviselő-testülete között létrejött Társulási megállapodás 9.1.1. pontja szerint
a 2011. gazdasági évben 798.830,- Ft pénzügyi fedezetet biztosít.
Határidő: 2010. november 2 (a határozat megküldésére)
2011. február 15. (pénzügyi fedezet betervezésére)
Felelős:
Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján
Hatvan város polgármestere a Költségvetési Főosztály útján
15.

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

Papp István bizottsági elnök
Röviden a babakötvényről van szó.
Mikó János bizottsági tag
Elmondta, hogy ő kevesli a 40.000,- Ft-os támogatást. Ő javasolná a 100.000,- Ft összeget.
Komendáné Nagy Márta hatósági főosztályvezető
Utána fog nézni, de tudomása szerint az állam által meghatározó támogatási összegnél nem adhat
többet az önkormányzat.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Hogyan értesül erről a lakosság?
Komendáné Nagy Márta hatósági főosztályvezető
A védőnő és a kórház szolgál információval a kismamának..
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
26/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló
5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet alapján
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Balázs Viktória Tímea (szül.: Hatvan, 2010. 03. 12., a. n.: Kalcsó Nikolett) Hatvan, Tabán út
2. 1. em. 5. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;
Buday Samu Marcell (szül.: Hatvan, 2010. 03. 15., a. n.: Molnár Gabriella) Hatvan, Dézsmaszéki u. 10. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;
Dányi Levente (szül.: Hatvan, 2010. 05. 17., a. n.: Lahocsinszky Eszter) Hatvan, Petőfi Sándor u. 29. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;
Illés Bence (szül.: Bp. IX., 2009. 10. 06., a. n.: Lőrinc Nikoletta) Hatvan, Dózsa György u. 6.
2. ép. 1. em. 7. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;
Huczka Nóra (szül.: Kistarcsa, 2010. 04. 22., a. n.: Nádasdi Orsolya) Hatvan, Batthyány u.
54. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;
Juhász-Fekete Nikolett (szül.: Gyöngyös, 2010. 07. 10., a. n.: Fekete Zita) Hatvan, Horváth
Mihály út 18. 1. em. 9. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;
Kocsis Emma (szül.: Bp. VIII., 2010. 06. 26., a. n.: Hatvani Eszter) Hatvan, Vas Gereben u.
2. 3. em. 10. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;
Koller Anna (szül.: Hatvan, 2010. 02. 04., a. n.: Koller Beatrix) Hatvan, Tízhold u. 2. szám
alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet
18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;
Kopka Rebeka (szül.: Hatvan, 2010. 07. 14., a. n.: Szabó Erika) Hatvan, Horváth Mihály út
23. 3. em. 9. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;
Kovács Petra (szül.: Bp. VIII., 2010. 03. 09., a. n.: Bandi Nikoletta) Hatvan, Arany János u.
19. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;
Lesták Lara Alexandra (szül.: Hatvan, 2010. 08. 15., a. n.: Zsíros Beatrix) Hatvan, Csaba u.
25. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;
Mátrai Levente (szül.: Hatvan, 2010. 07. 13., a. n.: Kiss Erika) Hatvan, Munkácsy Mihály u.
2. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti,
melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;
Müller Alexa (szül.: Hatvan, 2010. 07. 21., a. n.: Karácsony Anita) Hatvan, Szabadság út 15.
15C lph. fsz. 3. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;
Őszi Adél (szül.: Hatvan, 2010. 02. 02., a. n.: Nagy Eszter) Hatvan, Dózsa György u. 6. 2.
ép. 1. em. 6. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;
Rácz Rebeka Lilla (szül.: Hatvan, 2010. 06. 09., a. n.: Kaszás Melinda) Hatvan, Újélet u. 6.
szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti,
melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;
Szalai Zalán Márk (szül.: Bp. IX., 2010. 07. 19., a. n.: Kurucz Krisztina) Hatvan, Horváth Mihály út 13. 3. em. 7. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;
Szujer Dorottya (szül.: Hatvan, 2010. 06. 20., a. n.: Karszt Zsuzsanna) Hatvan, Kastélykert
u. 3. 3. em. 13. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;
Zsiros Zalán (szül.: Hatvan, 2010. 08. 09., a. n.: Dohányos Melinda) Hatvan, Tabán út 24. 1.
em. 3. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;
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2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 720 000,- Ft – azaz hétszázhúszezer
forint – támogatást biztosít Hatvan város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „babakötvény” előirányzat
terhére.

Határidő: a támogatás utalása a határozathozataltól számított 30 napon belül
Felelős: Hatvan város jegyzője a Költségvetési Főosztály vezetője útján
16.

napirendi pont
Beszámoló a közterület-használat ellenőrzésének eredményességéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztésben kiderül a közterületek használati céljai, tevékenysége.
Tájékoztatásul elmondta, hogy tervben van a parkoló díj megszüntetése.
Révész Péter gazdasági főosztályvezető
Már rendelet módosítás született a parkolók tekintetében, amely január 1-jén lép hatályba.
Lestyán Balázs bizottsági tag
A végzett ellenőrzéseknél a köztisztasági szabálysértésnél 555 a figyelmeztetések száma, ebből 1
helyszíni bírság történt. Ez meglepő.
Marján János bizottsági tag
A Szalkay utcában megállt autók többsége közlekedési szabálysértést követnek el. Viszont az
OTP és a Bíróság dolgozóit is érintik, mert a bírságok felét ők fizetik be. Kérte, hogy a bizottság
tegyen javaslatot a felszámolásra.
Révész Péter gazdasági főosztályvezető
Törvény alapján 5 évenként felül kell vizsgálnia a város forgalmi rendjét. Jelen pillanatban is ez
folyamatban van. Állandó problémát jelent a Csaba utca, Madách utca, Szalkay utca. Ezekben az
utcákban tilos megállni. Fizikai megjelenésük olyan, hogy a lakosság elégedettsége a jogszabály
betartásával egyezzen.
Marján János bizottsági tag
Elmondta, hogy a bíróság részéről 8 levélről tud, amit az önkormányzatnak írtak, de a probléma
nem oldódott meg.
Szeretné, hogy a bizottság lépje meg.
Révész Péter gazdasági főosztályvezető
A vizsgálat befejeztével tud bővebb információt adni ebben a kérdésben.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
27/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a közterület-használat ellenőrzésének eredményességéről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város polgármesterének a közterülethasználat ellenőrzésének eredményességéről szóló beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.
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17.

napirendi pont
Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Itt arról kell döntenünk, hogy Ádám Rudolf szervezésében a Népkertben cirkuszi és mutatványos
tevékenységre a közterületet ingyen vagy használati díj ellenébe történjen.
Komendáné Nagy Márta hatósági főosztályvezető
Tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy még ilyen nem volt. A rendezvény szervezője méltányos
díjmegállapítást, vagy díjmentességet kért. Rendelet alapján méltányos díjszabás megállapítására
nincs lehetőség, a díjfizetés alól mentesítés adható. Az eddig igénybe vett cirkuszi előadások a
Népkertben 75,- Ft/m2/nap díjfizetés ellenében folytak.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Véleménye szerint nemcsak közterület szempontjából, hanem a rendezvény miatt is vizsgálni kell.
Mivel méltányos díjszabás megállapítására nincs lehetőség, így ő a díjfizetést javasolja.
Marján János bizottsági tag
Nem ért azzal egyet, hogy az egyik félnek elengedik a díjfizetést, a másiknak pedig nem.
dr. Bóta Julianna jegyző
Itt számítani kell, ha díjmentesség mellett döntenek, akkor más felek is benyújtják a kérelmüket erre
az esetre hivatkozva.
Horváth Richárd alpolgármester
Ez egy piaci tevékenység, ebből kifolyólag javasolja a díjfizetést.
Révész Péter gazdasági főosztályvezető
Információként elmondta, hogy ha díjfizetés mellett döntenek, akkor előfordulhat, hogy a TESCO
parkolójába mennek a mutatványosok. Erre már volt példa.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
28/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
szerinti átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy
nem ért egyet
Ádám Rudolf egyéni vállalkozó (székhelye: 1224 Budapest XXII. kerület, Dózsa György út 11.)
szervezésében Hatvanban, a Népkertben 900 m2 nagyságú közterületen, 2010. november 1-jétől
2010. november 7-éig megvalósuló cirkuszi és mutatványos tevékenység utáni közterület használati
díjfizetési kötelezettség alóli mentesítésével
Határidő: 2010. október 29. (a hatósági engedély kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Főosztály útján
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18.

napirendi pont
Előterjesztés a képviselő-testület 2010. II. félévi munkatervének módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
A képviselő-testületi ülések minden hónap utolsó csütörtökén kerül sor.
Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető
A költségvetést érintve jelen munkaterv módosulhat. Novemberre van tervezve a koncepció, helyi
adó módosítása, mivel évvégéig kell róla dönteni, akár csúszhat is ezeknek az anyagoknak a
megtárgyalása.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
29/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a képviselő-testület 2010. II. félévi munkatervének módosításáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a képviselő-testület
2010. II. félévi munkatervéről szóló 259/2010. (V. 27.) számú határozatát annyiban, hogy annak
melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.
Határidő: 2010. október 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere

19.

napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

dr. Bóta Julianna jegyző
A mellékelt táblázat 12. pontjában a tárgy, mint a helyi adókról készül nyilvántartások. Ezt javítottuk,
ugyanis a belső ellenőrzés nem nézhet be az adatokba. Helyette az önkormányzat
költségvetésében a helyi adóbevételek arányának alakulása szerepel.
Marján János bizottsági tag
Kérdése, ha ez így van akkor ki ellenőrzi?
dr. Bóta Julianna jegyző
Az Állami Számvevőszék és én. Belső ellenőr csak általános adatokat nézhez.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
30/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Jegyző Asszony előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselőtestületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrök által elkészített, jelen határozat mellékletét képező 2011. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hatvan város jegyzője

20.

napirendi pont
Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság munkatervéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Révész Péter gazdasági főosztályvezető
Tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy a Vízműnek jelezte, hogy a szerződés szerint a gördülő
beruházási szakmai anyagot el kell készíteniük. Ez 3 hete történt és azóta nem kaptak anyagot. Az
önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódó gördulő beruházási terv
elfogadásáról legkésőbb decemberig kell dönteni.
Papp István bizottsági tag
Kérte a gazdasági főosztályvezetőt, hogy legkésőbb december 9-ig ez történjen meg. Így a
munkatervben az erre vonatkozó előterjesztést október helyett decemberbe tárgyalják meg.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
31/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a bizottság 2010. II. félévi
munkatervének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésének
napirendi pontjához – mely előterjesztés a képviselő-testület 2010. II. félévi munkatervének
módosításáról – az alábbi

módosító indítványt
teszi:

A határozati javaslat mellékletében a 2010. október 28.-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontját,
mely előterjesztés az önkormányzati tulajdonú viziközmű vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódó
gördülő beruházási terv elfogadásáról, a képviselő-testület 2010. december 16.-i ülésén a 7.
napirendi pont után 8. napirendi pontként tárgyalja meg tekintettel arra, hogy az önkormányzati
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tulajdonú viziközmű vagyont üzemeltető Heves Megyei VÍZMŰ Zrt. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy
u. 2.) a szükséges szakmai anyagot határidőig nem készítette el.”

21.

napirendi pont
Előterjesztés a síkosságmentesítési feladatok ellátására vonatkozó szabályzat
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Révész Péter gazdasági főosztályvezető
Tájékoztatásul elmondta, hogy a síkosságmentesítésre használt anyag vonatkozásában változás
van. 2010. szeptemberében volt egy törvénymódosítás, amely arról szól, hogy olyan anyagot
szabad használni, amely a növényzetet nem károsíthatja. Ez a törvény hatályba lépett, ezért is
szükséges a szabályzatot módosítani.
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
Ezek az anyagok többszörösébe kerülnek, mint egy sózás, így költség vonzata lesz.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
32/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a síkosságmentesítési feladatok ellátására vonatkozó szabályzat módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Síkosság-mentesítési
Szabályzat módosításáról szóló 635/2009. (XI. 26.) számú képviselő-testületi határozatot hatályon
kívül helyezi.
Határidő: 2010. október 29.
Felelős: Gazdasági Főosztály

Papp István bizottsági elnök
A előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
33/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a síkosságmentesítési feladatok ellátására vonatkozó szabályzat módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Síkosságmentesítési
Szabályzatról szóló 542/2006. (XII. 14.) sz. határozatát módosítja annyiban, hogy annak melléklete
helyébe jelen határozat melléklete lép.
Határidő: 2010. október 29.
Felelős: Gazdasági Főosztály
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22.

napirendi pont
Tájékoztató a 2010-2011. évi téli síkosságmentesítési
előkészítéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

feladatok

ellátásának

Marján János bizottsági tag
Megkérdezte, hogy a téli síkosságmentesítési feladatok közé az István király utcát nem lehetne bele
venni?
Révész Péter gazdasági főosztályvezető
Annak az utcának egy része magántulajdon.
Marján János bizottsági tag
Nem, már átvette az önkormányzat.
Révész Péter gazdasági főosztályvezető
Megígérte, hogy utána fog nézni.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
34/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a 2010-2011. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről szóló
tájékoztatót és tudomásul vettel.
23.

napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanban vezetékes ivóvízhálózat csőtörése
miatt bekövetkezett károk felszámolásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Révéséz Péter gazdasági főosztály
Az előterjesztés elkészítése után történt meg a villamos hálózat vonatkozásában az érintésvédelmi
mérések és kiderült, hogy a hálózat nem szenvedett károsodást.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
35/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta önkormányzati tulajdonú ingatlanban vezetékes ivóvízhálózat csőtörése miatt
bekövetkezett károk felszámolásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja
elfogadásra a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Óhatvani Óvoda és
Általános Iskola Hajós Alfréd utcai tagóvodájában (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.)
a vezetékes ivóvízhálózat csőtörése miatt szükségessé vált javítási-karbantartási munkálatok
elvégzésére bruttó
2.971.689.- Ft-ot, mint átadott pénzeszközt biztosít a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla út 2.) mint
közszolgáltató részére az önkormányzat és a közszolgáltató között megkötött karbantartási
közszolgáltatási szerződés II. fejezet 3.) pont ac) alpontja, valamint a IV. fejezetben foglaltak
alapján.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati
rendeletben a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2010. évi egyéb szakfeladatok között az
önkormányzati kiadványok költséghelyen 2.400.000,- Ft összegben, és a karácsonyi
díszkivilágítás költséghelyen 571.689,- Ft összegig rendelkezésre áll.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Hatvan város jegyzője a Költségvetési Főosztály útján
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
36/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta önkormányzati tulajdonú ingatlanban vezetékes ivóvízhálózat csőtörése miatt
bekövetkezett károk felszámolásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja
elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Óhatvani Óvoda és
Általános Iskola Hajós Alfréd utcai tagóvodájában (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.)
a vezetékes ivóvízhálózat csőtörése miatt a bútorzat vonatkozásában szükségessé vált javításikarbantartási munkálatok elvégzésére bruttó 200.000.- Ft keretösszeget, mint átadott
pénzeszközt biztosít – elszámolási kötelezettség mellett – a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla út 2.) mint közszolgáltató
részére az önkormányzat és a közszolgáltató között megkötött karbantartási közszolgáltatási
szerződés II. fejezet 3.) pont ab) alpontja, valamint a IV. fejezetben foglaltak alapján.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati
rendeletben a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2010. évi egyéb szakfeladatok között a
karácsonyi díszkivilágítás költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Hatvan város jegyzője a Költségvetési Főosztály útján

24.

napirendi pont
Előterjesztés a Comenius előkészítő látogatások című pályázati felhíváson való
részvételről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Röviden ismertette az előterjesztés lényegét.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
37/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Comenius előkészítő látogatások című pályázati felhíváson való részvételről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Óhatvani Óvoda és
Általános Iskola székhelyintézménye (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) pályázatot nyújtson be
az „Egész életen át tartó tanulás” program Comenius alprogramjához kapcsolódó „Előkészítő
látogatás” megvalósítására.
A projekt teljes összege 2260 euró, melyből sikeres pályázat esetén a támogatást nyújtó 2000 eurót
finanszíroz, a fennmaradó 260 eurót a projektben résztvevő 2 fő saját forrásból biztosít.
Határidő: 2010. október 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján

25.

napirendi pont
Előterjesztés a támogató szolgáltatás és pszichiátriai betegek részére nyújtott
közösségi ellátás tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére vonatkozó pályázat
benyújtásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Ennél a pályázatnál 400.000 Ft támogatásról van szó.

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
38/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a támogató szolgáltatás és pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szivárvány Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Intézmény keretében működő támogató szolgálat és közösségi betegek ellátása
tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztése érdekében – a munkakörülmények javítását szolgáló
tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzésére és képzések, továbbképzések részvételi
díjának biztosítására – pályázatot nyújtson be a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz.
Határidő: 2010. november 8.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján
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26.

napirendi pont
Előterjesztés az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 kódszámú pályázati támogatásból
megvalósuló „Helyi közösségi közlekedés infrastruktúra fejlesztése – Hatvani
autóbusz-pályaudvar építése” projekttel összefüggő egyéb kiegészítő döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Révész Péter gazdasági főosztályvezető
Korábbi képviselő-testületi döntés alapján közbeszerzési eljárás indult a kivitelező tárgyában.
Miután a vállalkozási szerződés aláírása időben megelőzte a támogatási szerződés aláírását,
valamint a pályázatra vonatkozó előírások, eljárásrendek, a támogatási szerződés a projekt
garanciális, fenntartási, utógondozási időszakára vonatkozóan szigorúbb előírásokat tartalmaznak,
mint amelyek a vállalkozási szerződésbe beépítésre kerültek, ezért célszerű mindezen elemeket
külön megállapodás keretében rögzíteni.
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
Tájékoztatásul elmondta, hogy 20 évre szól a garancia és az erre vonatkozó kötvénymódosítást
legkésőbb 2010. december 31-ig be kell mutatni.
Marján János bizottsági tag
A vállalkozó a netto vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegre bankgaranciát nyújt megrendelő
felé, melyet a birtokba adás időpontjáig köteles megrendelő részére bemutatni. Pénzügyileg
teljesült?
Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető
Pénzügyileg nincs teljesítve, mivel maga az elvégzett munka határideje csúszott, így a számlán
feltüntetett teljesítési határidő is későbbre szól.

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
39/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében

megtárgyalta az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 kódszámú pályázati támogatásból megvalósuló
„Helyi közösségi közlekedés infrastruktúra fejlesztése – Hatvani autóbusz-pályaudvar építése”
projekttel összefüggő egyéb kiegészítő döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan jóváhagyja az
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 kódszámú, pályázati támogatásból megvalósuló „Helyi közösségi
közlekedés infrastruktúra fejlesztése – Hatvani autóbusz-pályaudvar építése” című projekt
garanciális, fenntartási időszakára vonatkozóan az ALPINE Hungária Építő Kft.-vel (székhely:
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.) jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a jó
teljesítési garancia biztosítására közös megegyezéssel kötött megállapodást.
Határidő: 2010. október 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere
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27.

napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 2630/4 hrsz.-ú ingatlanon
megvalósítandó új autóbusz-pályaudvar elektromos ellátásáról szóló 56/2009. (II. 26.)
számú képviselő-testületi határozat módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Révész Péter gazdasági főosztályvezető
Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy az új autóbusz-pályaudvar építési időszakában szükséges a
20 kV-os hálózat bővítése, valamint az új transzformátorállomás telepítése.
Az elektromos energia ellátó rendszerének kialakításával az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kftvel kötött vállalkozási szerződést az önkormányzat. Előre nem lehetett tudni, hogy a pályázat
sikeres lesz-e vagy sem, ezért figyelembe kellett venni, hogy 1-1,5 éves folyamatra kell számítani. A
korábbi képviselő-testületi döntés határozatát módosítani és nevesíteni szükséges, hogy jelenleg ez
a pályázat elszámolható legyen. A jogszabályváltozás következtében ÁFA változás történt, ezért
részszámlát (20%) és végszámlát (25%) állítottak ki és ez alapján fizet az önkormányzat.

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
40/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 2630/4 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó új
autóbusz-pályaudvar elektromos ellátásáról szóló 56/2009. (II. 26.) számú képviselő-testületi
határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú
hatvani 2630/4 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítandó új autóbusz-pályaudvar elektromos ellátásáról
szóló 56/2009. (II. 26.) számú határozatát módosítja, és egységes szerkezetbe foglalva
szövegezését az alábbiak szerint állapítja meg:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP-3.1.2/A-2f2009-0005 azonosítószámú projekt keretén belül az önkormányzat tulajdonában lévő
hatvani 2630/4 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítandó új autóbusz-pályaudvar elektromos
energia ellátó rendszerének kialakításával az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.-t
(telephely: 3200 Gyöngyös, Gyár u. 7.) bízza meg bruttó 4.231.550,- Ft összegben, mely
magába foglalja a csatlakozási díjat is. Fenti összeg 1.612.800,- Ft összegű
előlegszámla, melynek az általános forgalmi adó tartalma 20%, és az egyes
adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi
XXXV. törvény hatályba lépése miatt 2.618.750,- Ft végszámla, melynek az általános
forgalmi adó tartalma 25%.
Pénzügyi forrás a pályázati támogatással, valamint Hatvan város 2010. évi
költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében
az önerőt biztosító „buszpályaudvar beruházás” költséghely szabad előirányzata terhére
biztosított.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján”
Határidő: 2010. október 29.
Felelős: Hatvan város jegyzője
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
41/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 2630/4 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó új
autóbusz-pályaudvar elektromos ellátásáról szóló 56/2009. (II. 26.) számú képviselő-testületi
határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP-3.1.2/A-2f2009-0005 azonosítószámú projekt keretén belül az önkormányzat tulajdonában lévő
hatvani 2630/4 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítandó új autóbusz-pályaudvar elektromos
energia ellátó rendszerének pályázati támogatással való megépítése kapcsán a támogatási
összeg lehívása után a 3.385.240,- Ft mint szabad előirányzat Hatvan város 2010. évi
költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék
költséghelyen kerüljön jóváírásra.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Hatvan város jegyzője a Költségvetési Főosztály útján

28.

napirendi pont
Előterjesztés az új autóbusz-pályaudvar létesítéséhez kapcsolódó egyes műszaki
ellenőri feladatok ellátására vonatkozó vállalkozói szerződések módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Révész Péter gazdasági főosztály
A vállalkozói szerződés határideje 2010. október 15, mely határidők módosítása célszerű és
szükséges, mivel a létesítmény kivitelezésére vonatkozó határidő szintén 2010. október 15, erre az
időpontra került a műszaki átadás-átvétel eljárása, ami eredménytelen, mivel a kivitelezést ellátó
Alpine Hungária Építő Kft. nem teljesített hiánymentesen, és a hiányosságok akadályozzák a
létesítmény használatát. Kormány rendelet alapján kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni, ha a
közbeszerzés hatálya alá esik.
Marján János bizottsági tag
Mikor lesz lezárva?
Révész Péter gazdasági főosztály
A szerződésben december 31. nap határidő szerepel. Az átadásnak viszont több feltétele van pl.
használatba vételi engedély, birtokba adás. Ezt követően kormány rendelet alapján át kell adni a
vagyonkezelőnek, jelen esetben a Volán Zrt-nek. Ez egy hosszú folyamat.

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
42/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az új autóbusz-pályaudvar létesítéséhez kapcsolódó egyes műszaki ellenőri feladatok
ellátására vonatkozó vállalkozói szerződések módosításáról szóló 56/2009. (II. 26.) számú
képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja, hogy az ÉMOP-3.1.2/A/2f2009-0005 regisztrációs számú, funkcióbővítő településrehabilitáció tárgyú „Helyi közösségi
közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése – Hatvani autóbusz-pályaudvar építése” című pályázati
támogatás mellett megvalósuló beruházás építészeti műszaki ellenőri, valamint független mérnöki
feladatok ellátására vonatkozó – a Duf-art Kft.-vel (székhely: 3034 Miskolc, Márton bíró út 2/3.)
megkötött – vállalkozói szerződés közös megegyezéssel módosításra kerüljön akként, hogy a
szerződés szerinti végteljesítés határideje 2010. december 31-re módosuljon, előteljesítési
jogosultság szerződésbe való beépítése mellett.
Határidő: 2010. október 29.
Felelős: Gazdasági Főosztály
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
43/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az új autóbusz-pályaudvar létesítéséhez kapcsolódó egyes műszaki ellenőri feladatok
ellátására vonatkozó vállalkozói szerződések módosításáról szóló 56/2009. (II. 26.) számú
képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja, hogy az ÉMOP-3.1.2/A/2f2009-0005 regisztrációs számú, funkcióbővítő településrehabilitáció tárgyú „Helyi közösségi
közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése – Hatvani autóbusz-pályaudvar építése” című pályázati
támogatás mellett megvalósuló beruházás épületvillamossági munkák műszaki ellenőri, valamint
független mérnöki feladatok ellátására vonatkozó – a Ro-Terv Bt.-vel (székhely: 3300 Eger, Mátyás
király út 100.) megkötött – vállalkozói szerződés közös megegyezéssel módosításra kerüljön akként,
hogy a szerződés szerinti végteljesítés határideje 2010. december 31-re módosuljon, előteljesítési
jogosultság szerződésbe való beépítése mellett.
Határidő: 2010. október 29.
Felelős: Gazdasági Főosztály

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés harmadikk határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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44/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az új autóbusz-pályaudvar létesítéséhez kapcsolódó egyes műszaki ellenőri feladatok
ellátására vonatkozó vállalkozói szerződések módosításáról szóló 56/2009. (II. 26.) számú
képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja, hogy az ÉMOP-3.1.2/A/2f2009-0005 regisztrációs számú, funkcióbővítő településrehabilitáció tárgyú „Helyi közösségi
közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése – Hatvani autóbusz-pályaudvar építése” című pályázati
támogatás mellett megvalósuló beruházás épületgépészeti munkák műszaki ellenőri, valamint
független mérnöki feladatok ellátására vonatkozó – a Ro-Terv Bt.-vel (székhely: 3300 Eger, Mátyás
király út 100.) megkötött – vállalkozói szerződés közös megegyezéssel módosításra kerüljön akként,
hogy a szerződés szerinti végteljesítés határideje 2010. december 31-re módosuljon, előteljesítési
jogosultság szerződésbe való beépítése mellett.
Határidő: 2010. október 29.
Felelős: Gazdasági Főosztály

29.

napirendi pont
Előterjesztés műszaki ellenőri feladat ellátására vonatkozó vállalkozói szerződés
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát és hangsúlyozta, hogy az önkormányzat teljesen
jóhiszeműen járt el.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
45/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta műszaki ellenőri feladat ellátására vonatkozó vállalkozói szerződés módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja azt, hogy az egyes
önkormányzati tulajdonú utak és járdák felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok
ellátására vonatkozó – az Útkataszter Bt.-vel (székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) megkötött
– vállalkozási szerződés közös megegyezéssel módosításra kerüljön akként, hogy a szerződés
szerinti végteljesítés határideje 2011. június 30-ra módosuljon, előteljesítési jogosultság, valamint
részszámla benyújtási lehetőség szerződésbe való beépítése mellett.
Határidő: 2010. november 15. (szerződésmódosító okirat aláírására)
Felelős: Gazdasági Főosztály
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30.
napirendi pont
Előterjesztés az ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0032 kódszámú „A közoktatás térségi
sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése” tárgyú
pályázat keretében megvalósuló eszközbeszerzésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Véleménye, hogy mindig előnybe kell részesíteni a
hatvani vállalkozókat.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
46/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0032 kódszámú „A közoktatás térségi
sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése” tárgyú pályázat
keretében megvalósuló eszközbeszerzésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-20090032 kódszámú „A közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és
infrastruktúrájának fejlesztése” tárgyú „Tartalomhoz a forma” – Korszerű oktatási környezet
kialakítása az esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József
Gimnázium és Szakközépiskolában című pályázatban szereplő eszközbeszerzések keretében
a függönyök leszállításával a SZÍN-60 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000
Hatvan, Batthyány út 41/a) bízza meg bruttó 1.393.000- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati
rendeletben a polgármesteri hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok között a városi tömegsport
költséghely szabad előirányzata terhére biztosított.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján

31.

napirendi pont
Előterjesztés a „Tartalomhoz a forma – korszerű oktatási környezet kialakítása az
esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József
Gimnázium és Szakközépiskolában” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Radiátorok cseréjéről van szó. Erre vonatkozóan 3 vállalkozó adta be árajánlatát. Az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevő a STRABAG-MML Kft.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
47/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Tartalomhoz a forma – korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő,
versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában”
című pályázat megvalósításához kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Tartalomhoz a forma –
korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a
hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában” című ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0032 jelű
pályázat keretében megvalósítandó beruházásnál az intézmény fűtési rendszere felújításához
kapcsolódó 6 db radiátor leszállításával, telepítésével és üzembehelyezésével a STRABAG-MML
Kft.-t (székhely: 1113 Budapest, Daróci u. 30.) bízza meg bruttó 296.550,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati
rendeletben a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 2010. évi egyéb szakfeladatok között a testvérvárosi
kapcsolatok költséghely szabad előirányzata terhére biztosított.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Gazdasági Főosztály

32.

napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth M. út 1. I/4. sz. alatti lakás
karbantartási munkálatairól
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés arról szól, hogy lakás karbantartási munkálatokról kértek árajánlatot. Az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Zrt. tette.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
48/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth M. út 1. I/4. sz. alatti lakás karbantartási
munkálatairól szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot ajánlja elfogadásra a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú
Hatvan, Horváth Mihály út 1. I/4. sz. alatti lakás bérbeadás előtti karbantartási munkálatainak
elvégzésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan,
Szepes Béla út 2.) bízza meg bruttó 80.898.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlatot tevőt.
Pénzügyi forrást a képviselő-testület a 2010. évi többletkamat bevétel terhére biztosítja.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Gazdasági Főosztály
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33.

napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati beruházás megvalósításához kapcsolódó fakivágásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
49/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú hatvani 5508/11
hrsz.-ú közterületen, természetben a Hatvan, Kurta utca végén álló 1 db nyárfa kivágásra kerüljön.

Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Gazdasági Főosztály

Papp István bizottsági elnök
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
nyílt ülését 11.50 órakor befejezettnek nyilvánította.
K.m.f

PAPP ISTVÁN
pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési
bizottsági elnök
IVÁNYOSNÉ BERÉNYI ANITA
jegyzőkönyvvezető

