
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési  Bizottságának 2010.  november  18-án  9.00  órakor  a  Polgármesteri
Hivatal kistanácskozó termében tartott üléséről.
 
Jelen vannak: 

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

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok 
- dr. Bóta Julianna jegyző 
- Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
- dr. Egyed László jegyzői főosztályvezető
- Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető
- Révész Péter gazdasági főosztályvezető
- Palásthy Pál szervezési főosztályvezető
- Bánkútiné Katona Mária költségvetési osztályvezető
- Hegymeginé Medveczki Éva adóügyi osztályvezető
- Nádasdi Gábor informatikai osztályvezető
- Szonda Melinda ügyfélszolgálati osztályvezető 
-  Lisztik  Lászlóné  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.
vezérigazgatója
- dr. Veres András ügyvéd
- Ludányi Brigitta közoktatási ügyintéző 
- Kovács Gábor Istvánné
- Monori Géza a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület elnöke
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp  István  elnök  köszöntötte  a  megjelenteket,  s  miután  megállapította,  hogy  a
Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság határozatképes  (a  bizottság  5
tagjából  4  fő  van  jelen),  megnyitotta  az  ülést.  Ügyrendi  javaslatot  tett,  hogy  a
bizottság  első  napirendi  pontként  tárgyalja  meg  az  önkormányzati  beruházás
megvalósításához kapcsolódó fakivágásról szóló előterjesztést, amely a meghívóban
34.  napirendi  pontként  szerepel,  valamint  vegye  le  napirendről  a  meghívóban
szereplő  22.  napirendi  pontot,  mely  előterjesztés  az  önkormányzati  tulajdonú
intézmények  egyes  helyiségeinek  2011.  évi  bérbeadásakor  alkalmazandó  fajlagos
bérleti  díjakról.  Ezen túlmenően vegye fel  napirendjére a meghívóban szereplő  5.
napirendi  pont  után  a  Hatvani  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató
Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  cégnevének  módosításáról
szóló előterjesztést, a 15. napirendi pont után a siófoki 7452 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni
hányadára megtett  eladási  ajánlatról  szóló előterjesztést,  valamint  a 39.  napirendi



pont után a Trianoni Emlékmű felállításáról szóló előterjesztést.

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 52/2010. (XI. 18.) számú – 4
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és Vá-
rosfejlesztési Bizottsága 2010. november 18-i ülésének napirendi pontjaival kapcsolat-
ban az alábbi döntést hozza: 

A bizottság
− a meghívóban szereplő 34. napirendi pontot – mely előterjesztés önkormány-

zati beruházás megvalósításához kapcsolódó fakivágásról – 1. napirendi pont-
ként tárgyalja meg;

− a meghívóban szerelő 5. napirendi pont után – mely előterjesztés a Hatvani
Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlá-
tolt Felelősségű Társasággal új egészségügyi közszolgáltatási és bérleti szerző-
dés  megkötéséről  –  felveszi  napirendjére  a  Hatvani  Kórház-Rendelőintézet
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit  Közhasznú Korlátolt  Felelősségű  Társa-
ság cégnevének módosításáról szóló előterjesztést; 

− a meghívóban szereplő 15. napirendi pont után – mely beszámoló az önkor-
mányzati tulajdonú lakások üzemeltetéséről – felveszi napirendjére a siófoki
7452 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadára megtett eladási ajánlatról szóló elő-
terjesztést;

− leveszi napirendjéről a meghívóban szereplő 22. napirendi pontot, mely elő-
terjesztés az önkormányzati tulajdonú intézmények egyes helyiségeinek 2011.
évi bérbeadásakor alkalmazandó fajlagos bérleti díjakról; 

− a meghívóban szereplő 39. napirendi pont után – mely előterjesztés a hátrá-
nyos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való rész-
vételről – felveszi napirendjére a Trianoni Emlékmű felállításáról szóló előter-
jesztést. 

Határidő: 2010. november 18.
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 53/2010. (XI. 18.) számú – 4
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és
Városfejlesztési  Bizottsága 2010. november 18-i ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés önkormányzati beruházás megvalósításához kapcsolódó
fakivágásról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó: Révész Péter gazdasági főosztályvezető

2. Előterjesztés Hatvan város intézményeiben a bölcsődés és óvodáskorú gyermekek



Mikulásnapi és Karácsonyi megajándékozásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó: Mikó János önkormányzati képviselő

3. Előterjesztés a képviselő-testületi ülés meghívója és mellékletei elektronikus úton
történő rendelkezésre bocsátásának feltételeiről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

4. Előterjesztés  a  képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és  működési
szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjesztő 3-4. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 3-4. napirendi pontig: dr. Egyed László jegyzői főosztályvezető

5. Előterjesztés  a  Hatvan-TISZK  Szakképzés-szervezési  Nonprofit  Kiemelkedően
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban tagsági viszonyban levő Miskolci
Egyetem és Hatvani Volán Zrt. tagok üzletrészének Hatvan Város Önkormányzat
tag általi megvásárlásáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

6. Előterjesztés  a  Hatvani  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató
Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal  új  egészségügyi
közszolgáltatási és bérleti szerződés megkötéséről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

7. Előterjesztés  a  Hatvani  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság cégnevének módosításáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjesztő 5-7. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó  5-7.  napirendi  pontig:  Komendáné  Nagy  Márta  hatósági
főosztályvezető

8. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági főosztályvezető

9. Előterjesztés  Hatvan  város  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2010.  (II.  12.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

10. Beszámoló az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi
teljesítéséről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

11. Előterjesztés a Hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének pénzügyi
forrásáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)



12. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság jegyzett tőkéjének pénzügyi forrásáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

13. Előterjesztés Hatvan Város Polgármesteri Hivatala tulajdonában álló gépjármű

üzemben tartásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjesztő 9-13. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 9-13. napirendi pontig: Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető

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

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

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

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

16. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére
és  elidegenítésére,  valamint  az  elidegenítésből  származó  bevételek
felhasználására vonatkozó szabályokról szóló 45/2006. (XII. 15.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

17. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú lakások üzemeltetéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

18. Előterjesztés a siófoki 7452 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadára megtett eladási
ajánlatról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 14-18. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 14-18. napirendi pontig: Révész Péter gazdasági főosztályvezető

19. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 4250/1 hrsz.-ú ingatlanon
található felépítményre és a hozzá tartozó földterületre vonatkozó vételi ajánlatról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

20. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 2601 és 2604 hrsz.-ú
földrészletek ingatlan-nyilvántartási rendezéséről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

21. Előterjesztés a Síkosságmentesítési Szabályzat és a köztisztaság fenntartásáról,
valamint a zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet módosítására

(RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)



Előterjesztő, előadó 19-21. napirendi pontig: Révész Péter gazdasági
főosztályvezető

22. Előterjesztés az „egyes önkormányzati utak és parkolók felújítása, illetve
megépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 5. része tekintetében megkötött
szerződés módosításáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

23. Előterjesztés közvilágítási hálózatrész működtetéséhez szükséges villamos áram
szállítására vonatkozó ideiglenes szállítási szerződés megkötéséről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjesztő 22-23. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 22-23. napirendi pontig: Révész Péter gazdasági főosztályvezető

24. Előterjesztés a Hatvan, Kölcsey F. utca forgalmi rendjének módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

25. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakás fűtési rendszerének helyreállításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

26. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú intézmény ingatlanon belüli
vízhálózatának helyreállításáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

27. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú intézmény villámvédelmi hálózatának az
átépítésére

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
28. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú intézmény fűtési rendszerének

biztonságos működtetéséhez szükséges eszközbeszerzésről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

29. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú intézmények erősáramú villamossági
berendezései időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

30. Beszámoló  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  egyes
divízióinak működését meghatározó szerződésekről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

31. Előterjesztés Hatvan Város Környezetvédelmi Programjának átdolgozásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

32. Előterjesztés egyes képviselő-testületi határozatok módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjesztő, előadó 24-32. napirendi pontig: Révész Péter gazdasági
főosztályvezető



33. Előterjesztés  Hatvan  Város  Önkormányzata  Pályázati  és  projektmenedzsment
szabályzatának módosításáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Révész Péter gazdasági főosztályvezető

34. Beszámoló a 2010. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

35. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú közterületen álló fásszárú növények
kivágásáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

36. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú intézmény által használt ingatlanon
történő fakivágásról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjesztő,  előadó  34-36.  napirendi  pontig:  Révész  Péter  gazdasági
főosztályvezető

37. Beszámoló a Hatvani Lokomotív Sport Egyesület 2010. évi működéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

38. Beszámoló a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület 2010. évi működéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

39. Beszámoló  a  Hatvani  Kézilabda  és  Szabadidő  Sportegyesület  2010.  évi
működéséről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

40. Előterjesztés  a  hátrányos  helyzetű  tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó
Programjában való részvételről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjesztő 37-40. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 37-40. napirendi pontig: Palásthy Pál szervezési főosztályvezető

41. Előterjesztés Trianoni Emlékmű felállításáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szinyei András alpolgármester
Előadó: Bognár Endre főépítész

Zárt ülés napirendi pontja  :  

1. Előterjesztés  az  Újhatvani  Óvoda és  Általános Iskola  intézményi  óraszámának
csökkentéséről



(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó: Palásthy Pál szervezési főosztályvezető

Határidő: 2010. november 18.
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

(Megérkezik  Marján János  tag,  így a szavazóképes  bizottsági  tagok száma  4 főről  5 főre
emelkedik.)

1./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati beruházás megvalósításához kapcsolódó fakivágásról

Papp István: A Béke út szennyvíz-csatornázásával kapcsolatosan 25 db fáról van szó,
amit ki kellene vágni. Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok is megnézte ezeket
a  fákat.  Mindenféle  rendszer  nélkül,  össze-vissza  állnak,  egyik  kisebb,  a  másik
nagyobb, útban is vannak.
Kondek  Zsolt: Végigjártuk  a  helyszínt  Tóth  István  ügyintézővel,  megnéztük  az
ottani  állapotokat.  Én  azt  láttam,  hogy  igazából  kevés  fa  van,  az  is  foghíjas  és
különböző fajtájúak.  Érintett néhány olyan fa is, amely nagyméretű, járdára benőtt, a
házak  tetejét  szemeteli  tele  és  így  az  ott  élőknek  igen  nagy  problémát  okoz  az
ereszcsatorna tisztítása. A javaslatom az  lenne, hogy elő kellene írni a kivitelezőnek,
hogy ezt a területet a munkálatok befejezése után milyen formában ültesse be újra
fákkal.  Az  egész  Béke  utca  gyönyörű  szép,  nagy  méretű  fákkal  volt  beültetve
valamikor,  most  ebből  foghíjasan  maradt  meg  néhány.  Volt  olyan,  amit  a  vihar
rádöntött a házra, azért kellett kivágni. Tudom, hogy amikor fákat kell kivágni az
nem túl népszerű dolog, az ott lakók érdekében sem, viszont, ha meg tudjuk újítani
ezzel  a  beruházással  annak  a  szakasznak  az  összképét,  ha  új  fák  ültetésére
köteleznénk a kivitelezőt, akkor szebbé tudnánk tenni.
Révész Péter:  Ahogy az előterjesztés szöveges részében is  benne van,  elméletileg
lehet  vezetni  a  szennyvízcsatorna  nyomvonalat  az  út  nyomvonalában  is,  de
műszakilag  nem  a  legjobb  megoldás,  ezért  kényszerűségből,  figyelembe  véve  az
egyéb közműveknek a helyzetét,  a  zöldterületen kell  vezetni  a  szennyvízcsatorna
gerincvezetékét, így viszont 25 db fa útban van, beleesik ebbe a nyomvonalba. Ez a
beruházás  tervezésekor  előre  nem  látható  volt,  a  beruházás  kivitelezőjének
kiválasztása után készültek a kiviteli tervek és korábban csak a létesítési engedélyes
tervdokumentáció  állt  rendelkezésre,  akkor  még nem lehetett  látni  azt,  hogy hol,
mely területeken hány darab fa kivágására lesz szükség. Figyelembe véve azt, hogy
Hatvanban  a  zöldterületeken  a  fák  számának  a  növelése  a  cél,  mint  ahogy  más
településeken is, ezért úgy fogalmaz a határozati javaslat, hogy ez a 25 db fa kerüljön
pótlásra. Nem egy konkrét rendszerben, egy megtervezett utcakép alapján kerültek
ezek a fák a korábbi időszakban oda letelepítésre, hanem valószínűleg az ott élőknek
akár sok  évvel  ezelőtti  kezdeményezésére,  a  fafajtáknak  az  egységes  kiválasztása
nélkül,  mindenki,  ahogy  saját  maga  jónak  látta,  ezért  is  van  benne  a  határozati
javaslatban,  hogy  a  terület  flórájának  és  környezetének  megfelelő  fafajtákkal  kell
pótolni, hogy egy egységes utcakép kerüljön kialakításra. Ez a rész természetesen a
környezetvédelmi  tanácsnokkal  leegyeztetésre  került,  ő  is  egyetértett  vele,  sőt
igazából  az  ő  javaslatára  került  bele,  hogy  legyen  meghatározva  az  is,  hogy  a



környezetbe illő fafajta kerüljön majdan telepítésre.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 54/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság  a képviselő-testület,  valamint
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányza-
ti rendelet 4. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy tulaj-
donosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonú hatvani 1184 hrsz.-ú közterü-
leten, természetben a Hatvan, Béke úton álló 25 db fa kivágásához, azzal a feltétellel,
hogy a kivágott fák pótlásra kerüljenek a terület flórájának és környezetének megfe-
lelő fafajtákkal legkésőbb a szennyvízcsatorna beruházás lezárulásának időpontjáig. 
A munkálatokat, mely magába foglalja a 25 db fa kivágását, s majdan az újratelepí-
tést is,  a Hatvan EB 2010 Közműépítő  Konzorcium (székhely: 2225 Üllő,  Zsaróka-
hegy 053/30 hrsz.) saját költségén végzi el.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős:    Gazdasági Főosztály 
Papp István: Ebben benne volt-e a fáknak a hasznosítása? – mert azt tudom, hogy az
óvodánál vagy az iskolánál benne volt, de ennél nem láttam. 
Révész  Péter: A  korábbi  időszakban  az  volt  az  eljárásrend,  hogy  azokban  az
esetekben,  amikor  az  önkormányzat  valósította  meg  a  fakivágást,  akkor  az  arra
rászorulók számára szétosztásra  került  a  fa  oly  módon,  hogy  a  Szociális  Osztály
adott egy listát, tehát lehetett jelentkezni, hogy ki igényel téli tüzelőnek fát és egy-egy
konténerrel a lista alapján a fa kiosztásra került. A korábbi időszakban ez úgy volt,
hogy a szállítási költség azt terhelte, aki igényelte ezt a fát, de ezzel különösebben
nem volt probléma.

2./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város intézményeiben a bölcsődés és óvodáskorú gyermekek
Mikulásnapi és Karácsonyi megajándékozásáról

Papp István: Azok a pénzösszegek, amik itt előre be voltak tervezve, egy kicsit meg
lettek emelve. Úgy tudom, a pénzügyi fedezet is megvan erre.
Mikó János: Azért lettek megemelve, mert újra lettek számolva, mivel nem egyezett
a létszám.
Papp István: Tehát meg lettek emelve és így egy kicsit több pénzt tudunk adni az
óvodáknak a karácsonyi, mikulásnapi ajándékokra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 55/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város in-
tézményeiben  a  bölcsődés  és  óvodáskorú  gyermekek  Mikulásnapi  és  Karácsonyi
megajándékozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a
Szivárvány  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Egészségügyi  Intézmény  bölcsődei
ellátás  szakfeladatának  előirányzatát  kötelező  pénzügyi  elszámolás  mellett



65.800 eFt-tal megemeli Mikulásnapi és Karácsonyi ünnepség lebonyolítása, a
bölcsődés korú gyermekek megajándékozása céljából az alábbi bontásban:
- Belvárosi Bölcsőde                                                             49.000,- Ft
- Újhatvani Bölcsőde                                                            16.800,- Ft

2. Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az
Óhatvani  Óvoda  és  Általános  Iskola  óvodai  ellátás  szakfeladatának
előirányzatát kötelező pénzügyi elszámolás mellett 340.000 eFt-tal megemeli
Mikulásnapi  és  Karácsonyi  ünnepség  lebonyolítása,  az  óvodáskorú
gyermekek megajándékozása céljából az alábbi bontásban:
- Balassi Bálint úti tagóvoda                                                78.400,- Ft
- Gódor Kálmán utcai tagóvoda                                          79.200,- Ft
- Hajós Alfréd utcai tagóvoda                                            120.000,- Ft
- Vörösmarty téri tagóvoda                                                  62.400,- Ft

3. Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az
Újhatvani  Óvoda  és  Általános  Iskola  óvodai  ellátás  szakfeladatának
előirányzatát kötelező pénzügyi elszámolás mellett 222.400 eFt-tal  megemeli
Mikulásnapi  és  Karácsonyi  ünnepség  lebonyolítása,  az  óvodáskorú
gyermekek megajándékozása céljából az alábbi bontásban:
- Bajcsy-Zsilinszky út 10. sz. alatti tagóvoda                     73.600,- Ft
- Jókai úti tagóvoda                                                               64.000,- Ft
- Mészáros Lázár utcai tagóvoda                                         56.000,- Ft
- Bajcsy-Zsilinszky úti telephely                                          28.800,- Ft

4. Hatvan  város  intézményeiben  a  bölcsődés  és  óvodás  korú  gyermekek
Mikulásnapi és karácsonyi megajándékozásának mindösszesen 628.200,- Ft-
os  pénzügyi  forrása   Hatvan város költségvetéséről  szóló  5/2010.  (II.  12.)
önkormányzati  rendeletben  az  általános  tartalék  előirányzatának  terhére
biztosított.

Határidő: 2010. november 30. (intézményi előirányzat megemelésére)
     2010. december 31. (pénzügyi elszámolásra)

Felelős:    Hatvan város polgármestere a Költségvetési Főosztály útján 

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a képviselő-testületi ülés meghívója és mellékletei elektronikus úton
történő rendelkezésre bocsátásának feltételeiről

Papp  István:  Nagyon sok  a  papírfelhasználás  és  a  fénymásolás.  Hosszabb  távon
költségeket spórolunk, ha a bizottsági és képviselő-testületi anyagokat az érintettek
elektronikus formában kapják meg. A határozati javaslatban 23 db laptop vásárlása
szerepel  és azok a személyek, akiknek erre szükségük lesz az ügyek intézésében,
mindegyik képviselő és a külső tagok is fognak kapni egy-egy laptopot.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 56/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a képviselő-testü-
leti ülés meghívója és mellékletei elektronikus úton történő rendelkezésre bocsátásá-



nak  feltételeiről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 23 darab laptop
vásárlását  4.647.538,-  Ft  azaz  Négymillió-hatszáznegyvenhétezer-ötszázharminc-
nyolc forint összegben utólagosan jóváhagyja. 
A laptop beszerzés pénzügyi fedezete Hatvan város 2010. évi költségvetéséről szóló
5/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében a Polgármesteri Hi-
vatal szakfeladat személyi kifizetések maradványa költséghely szabad előirányzata
terhére rendelkezésre áll. 
Az előterjesztés mellékletét képezi a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Osztály ve-
zetőjének nyilatkozata a pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról.

Határidő: 2010. november 30. (a laptopok átadására)
Felelős:    Hatvan város jegyzője a Jegyzői Főosztály útján 

4./ napirendi pont 
Előterjesztés  a  képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és  működési
szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról

Papp  István:  Tegnap  kaptunk  még  egy  pótanyagot,  egy  kiegészítőt  is  ehhez  a
napirendi ponthoz. Nagyon sok változás történt, hatáskör átadások a bizottságokra
vetítve, ami azt jelenti,  hogy egyes döntéseket a bizottság fog meghozni bizonyos
értékhatárig, pld. a nem közbeszerzési eljárás alá eső pályázatoknál a bizottság fog
dönteni  a  kivitelező  kiválasztása  tárgyában.  Fel  van  tüntetve  a  20.  oldalon  a
települési képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjánál, hogy a bizottság elnökét a
tiszteletdíjon felül költségtérítés is megilleti. Ebben a mellékletben a költségtérítést
nem tüntették fel, ezt majd kérnénk módosítani, vagy kihúzzuk ezt a dolgot?
dr. Bóta Julianna: Az SZMSZ előkészítése egy elég átfogó feladat, és örülünk annak,
ha ebben felfedeznek olyan dolgokat, amiket még mi nem. Ezt is egyeztetni fogjuk.
Most nem javaslom kihúzásra, amikor ezt ismételten végigtekintettük, akkor lenne
pótlólagos módosítás.
Papp István: Tehát az egész mechanizmus, az egész ügyintézés gyorsabb lesz ezáltal.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 57/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a képviselő-testü-
let, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló új önkormányzati
rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfoga-
dásra ajánlja a képviselő-testületnek. 

Határidő: 2010. december 1.
Felelős:    Hatvan város jegyzője

5./ napirendi pont 
Előterjesztés  a  Hatvan-TISZK  Szakképzés-szervezési  Nonprofit  Kiemelkedően
Közhasznú Korlátolt Felelősségű  Társaságban tagsági viszonyban levő  Miskolci



Egyetem és Hatvani Volán Zrt. tagok üzletrészének Hatvan Város Önkormányzat
tag általi megvásárlásáról

Papp  István: Annak  idején  társulás  jött  létre,  a  Területi  Integrált  Szakképzési
Központ,  különböző  tagok  voltak  benne  és  ezek  a  tagok  szakképzési
hozzájárulásokat  kaptak,  amiket  gondolom  elosztottak  egymás  között.  Jelzés
érkezett, hogy a Hatvani VOLÁN Zrt. és a Miskolci Egyetem ezen szervezetben már
nem  akar  részt  venni  és  felajánlotta  a  100.000.-  Ft  –  100.000,-  Ft  névértékű
üzletrészének a névértéken történő  megvásárlását,  a  hatvani  önkormányzat  pedig
hajlandóságot mutat arra, hogy ezt meg fogja venni.
dr. Bóta Julianna: Előző évben volt lehetőség arra, hogy egy ilyen szervezetet hozzon
létre az önkormányzat.  Ennek többféle változata lehetett  volna. Az önkormányzat
akkor  azt  választotta,  hogy  legyen  benne  egy  felsőfokú  oktatási  intézmény,  egy
gazdálkodó  szervezet  és  természetesen  az  önkormányzat  is.  Ebben  a  formában
kiemelten közhasznú szervezeti besorolást kapott és most az egyetem jelezte, hogy el
kívánja adni a tulajdonrészét. Ők, mint alapítók szerepelnek ebben. A 100.000,- Ft
alaptőke volt, amit betettek ebbe az alapításkor és ezt az iskolák kapták meg, amit
begyűjtöttek szakképzési alapból. Korábban volt egy együttműködési megállapodás
a Miskolci Egyetemmel, ezért kerültek ők is ebbe bele.
Marján  János: Ezt  címzetten  adjuk,  a  TISZK  csak  egy  bonyolító  szerv,  egyrészt
azoknak az iskoláknak szánjuk, akik olyan tevékenységet végeznek, ami pénzügyi.
Tehát nem lehet az, hogy pld. a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola kapjon
belőle  vagy a  DISZI.  Itt  Hatvanban egyedül  a  Széchenyi  István Közgazdasági  és
Informatikai  Szakközépiskola van,   tehát  így működnek és minden évben el  kell,
hogy számoljanak a kapott pénzzel. 
Papp István: Az a baj, hogy bizonyos területre használhatják csak fel az összeget,
pld.  műszaki  könyvekre  nem lehet  felhasználni  sajnos,  ezért  van baj  most  pld.  a
DISZI-ben, hogy nem tudnak fizetni a tankönyvekért.
dr. Veres András: Ahogy jegyző asszony is mondta, polgármester úr részére ez egy
felhatalmazás  az  előzetes  tárgyalásoknak  a  lefolytatására,  de  tudni  kell,  hogy
nemcsak  ezen  a  ponton  kell  módosítani  a  TISZK-nek  az  alapító  okiratát,  hanem
részben személyi változások miatt is, illetve jogszabály változás miatt egyéb alapító
okirat módosítás is szükséges. Úgy gondoltuk jegyző asszonnyal, hogy ezt egyben
fogjuk  majd  a  bizottság,  illetve  a  képviselő-testület  elé  tárni,  akkor,  amikor  az
üzletrész átruházási döntések véglegesek lesznek, illetve azokat a változásokat is elő
tudjuk készíteni, ami a cégbíróság felé fontos.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 58/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  megtárgyalta  a Hatvan-TISZK
Szakképzés-szervezési  Nonprofit  Kiemelkedően  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű
Társaságban tagsági viszonyban levő Miskolci Egyetem és Hatvani Volán Zrt. tagok
üzletrészének Hatvan Város Önkormányzat tag általi megvásárlásáról szóló előter-
jesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan-TISZK
Szakképzés-szervezési  Nonprofit  Kiemelkedően  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű
Társaságban tagsági viszonyt létesítő Miskolci Egyetemmel, valamint Hatvani Volán



Zrt.-vel  tárgyalásokat,  egyeztetéseket  folytat  a  100.000,-Ft-100.000,-Ft  névértékű
üzletrészeik névértéken történő megvásárlása céljából.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét,  hogy  fenti
tárgyalásokon  személyesen,  illetve  általa  megjelölt  meghatalmazottja  útján  részt
vegyen, az üzletrészek tekintetében névértéken vételi ajánlatot tegyen, megegyezés
esetén az üzletrész-átruházási szerződések előkészítésében részt vegyen.

Határidő: 2010. december 15. (tárgyalások megkezdésére)
Felelős:    Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés  a  Hatvani  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató
Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal  új  egészségügyi
közszolgáltatási és bérleti szerződés megkötéséről

Papp István:  Az van ebben az előterjesztésben, hogy a képviselő-testület a Hatvani
Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.-vel  megkötött  egészségügyi
közszolgáltatást és vagyonhasznosítási szerződést 2010. december 31. napjával közös
megegyezés alapján megszünteti, és létrehozott egy új társaságot, aminek már más
lett  a  neve.  Ezzel  az  új  társasággal  bérleti  szerződést,  valamint  az  egészségügyi
szakellátás biztosítására közszolgáltatási szerződést kell  kötni.
dr. Veres András: Azért nagyon fontos ennek a két szerződésnek a megkötése, mert
a létrehozott új Nonprofit Kft. 2011. január 1.-től kezdi majd meg a tevékenységét.
Addig meg kell szerezni azokat a szükséges ÁNTSZ, egyéb működési engedélyeket,
aminek feltétele a személyi, tárgyi feltételeknek a biztosítása, illetve az, hogy maga a
közszolgáltatási  szerződés  megkötésre  kerüljön.  Új  alapokra  helyeződik  az
önkormányzat és az önkormányzati tulajdonban lévő cég közötti jogviszony. Ez Gál
Erzsébettel  pénzügyileg  és  gazdaságilag  is  többször  át  lett  gondolva,  illetve
polgármester úrral, hogy a korábbi vagyonhasznosítási szerződések helyett  bérleti
szerződések lesznek esetünkben megkötve. Így egy pénzügyileg és jogilag tisztább,
egyszerűbb helyzet fog létrejönni, ezért az önkormányzat, mint bérbeadó, a létrejött
Kft.  pedig  bérlőként  szerepel  a  bérleti  szerződésben.  Itt  részletesen  szabályozva
vannak  azok  a  jogok  és  kötelezettségek,  amelyek  mindkét  félre  vonatkoznak
jogszabály alapján, illetve az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve alkottuk meg
ennek a szövegét. A közszolgáltatási szerződés pedig azért szükséges, hogy maga az
egészségügyi  szolgáltatási  tevékenység  ennek  a  keretében  tudjon  majd  működni.
Ezek  aláírást  követően  kötelező  mellékletei  az  engedélyek  megszerzésének.  Sok
egyéb  okirat  készül,  ami  nem  bizottsági  és  nem  testületi  hatáskör,  hanem  a
működtető Nonprofit Kft. ügyvezetésének a feladata ezeknek a beszerzése.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 59/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társasággal új egészségügyi közszolgáltatási és bérleti szerződés megkötéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testü-
letnek: 



1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani
Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlá-
tolt Felelősségű
Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 16.) – mely gazdasági társa-
ság alapítója  és  egyszemélyes  tulajdonosa  Hatvan Város Önkormányzata
2011. január 1-jével kezdődő hatállyal ötéves határozott időtartamra egészség-
ügyi közszolgáltatási szerződést kíván kötni a jelen határozat 1. sz. mellékletét
képező szerződéstervezet szerint oly módon, hogy az ötéves határozott időtar-
tam lejártával a szerződés évente egy-egy éveshatározott  időtartamra  közös
megegyezéssel meghosszabbítható legyen.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés
aláírására.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani
Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlá-
tolt Felelősségű
Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 16.) – mely gazdasági társa-
ság alapítója  és  egyszemélyes  tulajdonosa  Hatvan Város Önkormányzata
2011.  január  1-jével  kezdődő  hatállyal  ötéves  határozott  időtartamra bérleti
szerződést kíván kötni a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező szerződéster-
vezet szerint oly módon, hogy az ötéves határozott időtartam lejártával a szer-
ződés évente egy-egy éves határozott időtartamra  közös  megegyezéssel
meghosszabbítható legyen. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés 
aláírására.

Határidő: 2010. december 1. (szerződések aláírására)
Felelős:    Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

7./ napirendi pont 
Előterjesztés  a  Hatvani  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság cégnevének módosításáról

Papp István: A Tudományos Akadémiától meg lett kérdezve, hogy használhatjuk-e
az  Albert  Schweitzer  nevet.  Tehát  a  társaság  neve  ennyiben  változik,  ezért  kell
módosítani az okiratokat és egyebeket. Azt tudom, hogy már bejegyzésre került.
dr.  Veres  András:  Tegnapelőtt  megkaptuk  a  cégbíróságnak  a  bejegyző  végzését,
tehát az október 28.-án létrehozott társaságnak a cégbírósági bejegyzése megtörtént.
Van  egy  rendezett  cégjogi  állapotunk,  az  engedélyeknek  ez  a  cégkivonat  a
mellékletét képezi.  Múlt héten pénteken kaptuk meg a Tudományos Akadémiától az
engedélyt és annak érdekében, hogy ne kelljen a későbbiekben minden bélyegzőt,
cégnyomtatványt újból készíteni, költségtakarékosság szempontjából úgy gondoltuk,
hogy célszerűbb lenne már a mostani testületi ülésre bekerülnie az új névnek, hogy
ezen az új néven történjen meg az engedélyeztetés, tehát ez az oka, hogy ez ilyen
gyorsan és most ide került. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 60/2010. (XI. 18.) számú – 5



„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság cégnevének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javas-
latot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  Hatvani  Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fele-
lősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy
a társaság nevét az alábbiak szerint módosítja és ennek megfelelően a gazda-
sági társaságokról szóló 2006. IV. törvény 141. § (2) bekezdés r) pontja alapján
módosítja az alapító okiratot.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító ok-
iratát az alábbiak szerint módosítja:

1./ A társaság cégneve: 

Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

2./ A társaság cégnevének rövidítése: 

Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képe-
ző 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 aláírásá-
ra.

Határidő: 2010. november 26. (alapító okirat kiadására)
Felelős:    Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapításáról
Papp  István:  Az  Együtt  Hatvanért  Egyesület,  aminek  az  elnöke  Palik  Józsefné,
díjmentes közterület-használat iránti kérelmet nyújtott be a Hatósági Főosztály felé.
Az egyesület „Adventi Nap”-ot szeretne rendezni a Kossuth téren a plébánia melletti
parkolótól  a  fizető  parkolóig,  100  m²-nyi  közterületen.  Amit  tudnunk  kell  a
közterület-használatról,  hogy  a  Népkerten  kívüli  egyéb  rendezvény  díja  a  fenti
helyszínen (I. körzet) 30.000,- Ft/m²/nap. 
Szonda Melinda: Tévesen került bele, 30.000,- Ft a díja naponta, ennek nincsen m²
vonzata, ez egy gépelési hiba volt.
Papp István: Tehát akkor 30.000,- Ft a területhasználat napi díja.
Marján János: Volt-e ilyen precedens az elmúlt időszakban?



Szonda Melinda: Ilyen jellegű  rendezvényünk még nem volt,  karácsonyi,  városi,
civil rendezvény sem volt. Előző évekre visszamenőleg a Népkertben voltak közcélú
sportrendezvények,  amelyek  díjmentességben  részesültek,  de  ez  egy  új
kezdeményezés.
Gál Erzsébet: Amikor van ilyen rendezvény, utána szemét és kosz van. Javaslom ezt
úgy összerakni,  hogy előtte átadja a területet  és kitisztított,  kitakarított  állapotban
veszi  vissza.  Én  úgy  gondolom,  hogy  ezt  mindenféleképpen  hozzá  kell  tenni,
tekintettel a szemét-elhelyezési díjakra.
Lestyán Balázs: Az elmúlt  ülésen  volt  egy  hasonló  eset,  nem teljesen  ugyanez  a
kategória, de volt egy közterület-használattal kapcsolatos kérés és az is némi vitát
váltott  ki.  Én  nagyon  sok  pozitív  dolgot  látok  itt,  betlehemi  játék,  karácsonyi
köszöntés, de van pld. kirakodóvásár is. A kirakodóvásár egy pénzügyi tevékenység
és a múltkor is ebből volt a vita.
Papp István: Gondolom, azt pénzért árulják.
Lestyán Balázs: Igen, ez az egyik észrevételem ezzel kapcsolatban, a 30.000,- Ft egy
mértékletes  összegnek  minősül.  Gál  Erzsébet  hozzászólásával  kapcsolatban  azt
javaslom,  hogyha  mégis  ingyenesség  van,  akkor  valami  letétet  kellene  kérnie  az
önkormányzatnak, ami egy biztonsági tartalék lenne. Amikor visszaadja a területet
és az megfelel az önkormányzatnak, akkor a letét visszajár.
dr. Veres András: Azzal a feltétellel kaphat díjmentességet a kérelmező, ha letétet ad
és meghatározott  időpontig letétbe helyezi, és csak akkor jár vissza, ha az eredeti
állapotban adja vissza a közterületet az önkormányzat részére. 
dr.  Bóta  Julianna: Korábban azt  csináltuk,  hogy a  bérleti  szerződésbe  belekerült,
hogy köteles szerződést kötni a Zrt.-vel a takarításra.
Szonda  Melinda:  Korábban  így  volt,  de  abban  az  időszakban  a  Népkert  a  Zrt.
üzemeltetésében  volt,  onnantól  kezdve,  hogy  visszakerült  az  önkormányzathoz
gyakorlatilag  minden határozatban  elő  van írva  a  használó  részére,  hogy köteles
teljes  mértékben  az  eredeti  állapotnak  megfelelően  helyreállítani  a  területet,  sőt
rendezvényeknél  plusz  még az is  benne  van,  hogy résztvevőként  főrendezőt  kell
biztosítani,  megfelelő  szeméttárolókat kihelyezni,  folyamatosan üríteni  a szemetet.
Ez minden esetben elő van írva a rendeletben, hogyha ennek nem felel meg, akkor
van  az,  hogy  engedélytől  eltérő  módon  használta  a  közterületet,  amikor  is
szabálysértési eljárást lehet kezdeményezni ellene. Tehát elő  lehet a bérlő  számára
írni azt, hogy a határozatban foglaltaknak tegyen eleget, illetve hogyha ezt nem teszi
meg, akkor szabálysértési eljárás kezdeményezhető ellene. A rendelet a köztisztaság
fenntartásával kapcsolatosan több feltételt is előír rendezvények esetén. Tehát most
itt a díjmentesség az, amivel kapcsolatosan kérjük majd a bizottság véleményét.
Gál Erzsébet: Gyakorlatban ez mindig úgy valósult meg, hogy ott állt a kosz és a Zrt.
eltakarította azt a saját költségén, de mindannyian tudjuk, hogy ez a város pénze. 
Szonda  Melinda: Korábban  a  közterület-felügyelő  volt  az,  aki  visszavette  a
közterületet, ő ezt folyamatosan ellenőrizte, illetve elő lehetett írni a kereskedőknek,
ki lehetett kényszeríteni ilyen módon, gyakorlatilag a mostani rendeletben a letétbe
helyezés lehetősége nem áll fenn, nem tudom, hogy jogi akadálya van-e ennek, mert
a rendelet egyedül a rendezvényeknél, a Népkert használat esetén írja azt, hogy a
megbízott  üzemeltetővel  egy  szerződést  mutasson  be  a  tisztántartásról.  Egyéb
területek, pld. a Kossuth téri rendezvény esetében nem térnek ki erre, tehát nem írja
elő kötelezően. 
dr.  Bóta  Julianna: Mivel  az  önkormányzat  a  tulajdonos  és  az  üzemeltető  is,
üzemeltetési  minőségében  írja  elő,  hogy  mennyi  letétet  tegyen  le  előre  és  akkor



kitakarít helyette vagy ha kitakarított, visszakapja azt.
Bánkútiné  Katona  Mária: A  helyi  kiskereskedőkkel  a  kérelmező  köt  külön
szerződést?
Szonda  Melinda: Az  előterjesztésből  annyi  derült  ki,  hogy  ők  biztosítanak  pld.
koszorúkészítéshez  és  gyertyagyújtáshoz  alapanyagot  és  ott  ilyen  kirakodóvásár-
szerűen meg is jelennek az áruikkal.
Papp István: Tehát úgy néz ki, hogy van egy egyesület, aki szervez valamit, annak
berkein belül jön egy csomó árus és pénzért árul bizonyos dolgokat. 
Lestyán  Balázs: Javaslom  a  bizottságnak,  hogy  mivel  kirakóvásár  is  lesz,  ezt  a
30.000,- Ft közterület-használati díjat rójuk ki. A cél az értékelhető, de mivel ez egy
pénzügyi tevékenység, az említett okok fennállnak, szerintem ez egy mértékletes és
méltányos összeg.
Papp István: Akkor a kiegészítésbe most be tudjuk írni ezt a 30.000,- Ft-ot?
dr. Bóta Julianna: A bizottságnak kétféle lehetősége van, van egy „A” és egy „B”
variáció. Ebben benne van, hogy fizet vagy nem fizet, illetve valamelyik bizottsági
tagtól  kellene  egy  módosító  indítvány,  vagy  belefogalmazhatná  a  Hatósági
Főosztály, mint üzemeltető a takarítást.
Szonda Melinda: Ilyen formában akkor ezt bele lehet fogalmazni az engedélyébe.
Papp István: Akkor az történik, hogy az ingyenességet nem támogatjuk.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 61/2010. (XI. 18.) számú – 4
„igen” szavazattal, valamint 1 „nem” szavazattal meghozott – határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság  a képviselő-testület,  valamint
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányza-
ti rendelet 4. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva nem ért egyet azzal,
hogy az Együtt Hatvanért Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Tabán u. 29.) - 2010.
december 12.-én, 15 órától 20 óráig, a Kossuth téren tartandó „Adventi Nap” rendez-
vényére vonatkozóan – 100 m² közterület közterület-használati díjfizetési kötelezett-
sége alól mentesüljön.

Határidő: 2010. november 30. (a hatósági engedély kiadására)
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Hatósági Főosztály útján

9./ napirendi pont 
Előterjesztés  Hatvan  város  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2010.  (II.  12.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Papp István: Leírta az előterjesztő, hogy a gazdasági válság miatt kevesebb lett a várt
adóbevétel és sok adót, amit előlegbe beszedtek a tavalyi évben és bent hagytak a
számlán, azt most vissza kellett utalni, tehát a gazdasági válság miatt nem lesznek
olyan bevételek a vállalkozásoknál, amit realizálni tudnak az adóban is. Nekünk meg
kellett előlegezni bizonyos pénzösszegeket, mert ha jól tudom, átmegy a következő
évre a pályázat útján megnyert pénzeknek a lehívása.
Braun  Zsófia: A  szeptember  végi  rendelet-módosítás  mindig  az  időszaki,  előző
negyedévi  módosítás,  itt  jelen  esetben  egy  rövidebb  időszakot  ölel  fel,  mivel
szeptember előtt  volt  már egy rendelet-módosítás.  Ettől  függetlenül egy hosszabb
időtartamra visszatekintő magyarázatot írtunk ebbe bele. Ezen rendelet-módosításba



mindig  az adott  időszakban megjelenő  változásokat  kell  átvezetni  a  költségvetési
rendeleten,  ez  megjelenik  olyan  módon,  hogy  az  állami  támogatások  leutalása
hogyan változott  az adott  időszakban,  voltak-e plusz  pályázati  források,  amelyek
esetleg  bejöttek,  saját  hatáskörben  intézményi  átcsoportosítások,  előirányzat
változások, illetve a gazdasági válság elég keményen éreztette hatását Hatvan város
költségvetésében.  Ez  az,  ami  legfőképpen  befolyásolta  ennek  a  rendeletnek  a
változását,  illetve azok a  nagy projektek,  amelyek jelenleg pályázati  támogatással
folynak.  Szerepeltettük  is  az  előterjesztésben,  hogy  a  NORDA  közreműködő
szervezet  levelet  küldött,  hogy  milyen  időszakig  lehet  a  támogatás  lehívásokat
beküldeni ahhoz, hogy az az idén még realizálódhasson, de a beruházások műszaki
lezárása nem tette lehetővé, hogy mindegyik számla benyújtásra kerüljön, és idén
még  nem  tudjuk  lehívni  ezeket  a  támogatási  összegeket,  de  ugyanakkor  lesznek
megvalósult részek, amiket viszont már ki kell fizetnünk a 2010. évben. Mivel nem
szállítói  finanszírozásban  történnek  ezek  a  nagy  projektek,  hanem  ún.
utófinanszírozásban, sajnos ezeket az összegeket meg kell  előlegezni,  ez indokolja
azt,  hogy  esetlegesen  folyószámla  hitelt  is  igénybe  kell  vennünk  ezeknek  a
fedezésére,  amely  a  2011.  évi  költségvetésben,  illetve  a  2011.  évi  időszakban  a
támogatás lehívásokkal visszatöltődik.
Papp István: Az ideiglenes folyószámla hitellel kapcsolatban azt is el kell mondani,
hogy mennyi pénzről van szó, 600 millió Ft, amit fel kell vennünk.
Marján  János: Kérdezősködtem  én  is  a  folyószámla-hitellel  kapcsolatban,
polgármester  úrral  is  beszéltem,  a  támogatás  előfinanszírozási  hitel  miért  nem
alkalmas erre?
Braun Zsófia: Erről  is  informálódtunk,  hogy milyen kondíciókkal lehet támogatás
előfinanszírozási  hitelt  felvenni,  azokra  BUBOR plusz  3%-on kaptunk ajánlatot,  a
folyószámla hitel esetében viszont BUBOR plusz 1,5%-re, tehát olcsóbb a folyószámla
hitellel.
Marján  János: Vannak  információim,  tőlünk  nem  kértek  ajánlatot,  Szabó  Zsolt
polgármester úr megígérte, hogy lesz egy ilyen, hátha van kedvezőbb.
Braun  Zsófia: Törvényi  kötelezettségünk,  hogy  akinél  jelenleg  a  bankszámlánkat
vezetjük, attól kérhetünk.
Marján  János: Az  a  folyószámla  hitelre  vonatkozik,  de  nem  a  támogatás
előfinanszírozási hitelre.
Papp István: Még nincs eldöntve, hogy honnan lesz felvéve a pénz és milyen módon.
Marján János: Azért hoztam fel ezt a témát, mert a tegnapi megbeszélésen erről volt
szó.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 62/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  Hatvan város
2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításá-
ra  vonatkozó előterjesztést  és  a  mellékelt  rendelet-tervezetet  elfogadásra  ajánlja  a
képviselő-testületnek.

10./ napirendi pont 
Beszámoló  az  önkormányzat  2010.  I-III.  negyedévi  gazdálkodásának  pénzügyi
teljesítéséről



Papp István: Itt tételesen le van írva, amit megbeszéltünk, hogy mennyi pénz jött be
és mennyit tudtunk felhasználni  a III.  negyedév végéig. Benne van, hogy mennyi
pénzre van szükségünk,  mennyi volt  a  pénzmaradvány,  az intézmények mennyit
használtak fel és mire. Végül is szinte ugyanarról van szó, csak beszámoló jelleggel,
hogy pontosan mire, hová költöttük az önkormányzat pénzét.
Braun  Zsófia: Ezekben  a  beszámolókban  az  önkormányzat  intézményeitől  külön
bekérésre került  a gazdálkodásukról nemcsak a számszaki oldalról  –  mert  azokat
egyrészt össze tudjuk vetni és látni tudjuk –,  hanem a folyamatokról is egy írásos
összefoglaló,  ami  beépül  az  önkormányzat  beszámolójába.  Itt  van  lehetőség  arra,
hogy  az  intézmények  is  számot  tudjanak  adni  arról,  hogy  az  adott  időszakban
megfelelő gondossággal folytatták a gazdálkodást.
Papp  István: Megnéztem,  a  számok  tükrében  mindenki  nagyon  szépen  és  jól
dolgozott.  Láttam,  hogy  mindenki  megpróbálta  a  dolgait  jól  intézni  és  minden
szépen benne van ebben a leírásban, a mérlegben, hogy mit hová költöttek.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 63/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat
2010. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi  teljesítéséről szóló  beszámolót  és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  önkormányzat
2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszá-
molót és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

11./ napirendi pont 
Előterjesztés  a  Hatvani  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének pénzügyi
forrásáról

Papp  István:  Itt  már  a  névben  változás  van,  hogy  az  Albert  Schweitzer  nevet
megkapta. Arról van szó, hogy a jegyzett tőke 10 MFt-ban lett meghatározva. 
Braun  Zsófia: A  múltkori  bizottsági  ülésen  szerepelt  az  új  egészségügyi  Kft.
létrehozása. Akkor említettük, hogy a pénzügyi forrásról később kell rendelkezni. Ez
az az előterjesztés,  ami  rendelkezik erről  és az indokoltsága az,  hogy a 2011.  évi
működés megkezdéséhez, az engedélyek megszerzéséhez szükséges volt, hogy ezt
minél hamarabb teljesíteni tudjuk.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 64/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság jegyzett tőkéjének pénzügyi forrásáról szóló előterjesztést és az alábbi hatá-
rozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Hatvani
Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt
Felelősségű  Társaság  jegyzett  tőkéjének  (10.000.000,-  Ft)  pénzügyi  teljesítését



utólagosan jóváhagyja. A pénzügyi fedezet Hatvan város 2010. évi költségvetéséről
szóló  5/2010.  (II.  12.)  önkormányzati  rendeletben  a  tankönyv  támogatás
pénzmaradvány költséghelyen 1.288.000,-  Ft  összegig,  a  Polgármesteri  Hivatalhoz
tartozó  egyéb  szakfeladatok  között  normatíva  visszafizetése  költséghelyen
1.500.000,- Ft összegig, a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatok között az
I.  fokú  építésügyi  hatóság  által  elrendelt  kötelezések  hatósági  úton  történő
végrehajtása  költséghelyen  2.300.000,-  Ft  összegig,  a  többlet-kamat  bevétel
költséghelyen 3.912.000,- Ft összegig és a fedezetkezelői számla egyéb szakfeladatok
költséghelyen 1.000.000,- Ft összegig rendelkezésre áll.

Határidő: 2010. november 26.
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Költségvetési Főosztály útján

12./ napirendi pont 
Előterjesztés  a  Média-Hatvan  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű
Társaság jegyzett tőkéjének pénzügyi forrásáról
Papp  István:  Hatvan  Város  Önkormányzata  létrehozta  ezt  az  új  társaságot  és  a
határozati  javaslatban  javasolják  a  3  MFt  pénzügyi  teljesítés  jóváhagyását.  A
pénzügyi nyilatkozat szerint ez a pénzösszeg rendelkezésünkre áll.
Braun Zsófia: Az előterjesztések mögött látni fogják ezeket a nyilatkozatokat, ez egy
új belső  utasításra lett megszerkesztve, hogy az adott költségvetésben eredetileg a
feladatra lett-e  elkülönítve pénz,  vagy olyan nyilatkozatot  fognak mellette  találni,
hogyha  van  valahol  maradvány,  annak  az  átcsoportosításából  tudjuk  a  fedezetet
biztosítani, a negyedéves rendelet-módosításokban pedig le is lehet ellenőrizni, hogy
a változtatások átvezetésre kerültek.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 65/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a Média-Hatvan
Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  jegyzett  tőkéjének  pénzügyi
forrásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Média-Hatvan
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű  Társaság jegyzett tőkéjének (3.000.000,-
Ft) pénzügyi teljesítését jóváhagyja. A pénzügyi fedezet Hatvan város 2010. évi költ-
ségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék
költséghelyen 3.000.000,- Ft összegig rendelkezésre áll. 

Határidő: 2010. november 26.
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Költségvetési Főosztály útján

13./ napirendi pont 
Előterjesztés  Hatvan  Város Polgármesteri  Hivatala  tulajdonában  álló  gépjármű

üzemben tartásáról

Papp István:  Az önkormányzati tulajdonú, régebbi Ford-ról van szó, amit átad az



önkormányzat havi 10 eFt + ÁFA-ért az Albert Schweitzer Kórháznak. Az autóban
úgy tudom több, mint 220.000 km van, tehát ez egy régi autó a futásteljesítményt
nézve. 
Braun Zsófia: Ez az előterjesztés tartalmazza azt az üzemben-tartási szerződést is,
ami  rendelkezik  arról,  hogy  a  kötelező  gépjármű-felelősségbiztosítás  és  CASCO-
biztosítás megkötésének feltétele kire vonatkozik. Időbeliségében azért fontos erről
most dönteni, mert november végéig az önkormányzat részéről – adott esetben –  fel
kell mondani a gépjármű-felelősségbiztosítást és a CASCO-biztosítást is. 
Lestyán  Balázs: Erre  a  döntésre  azért  van  szükség,  mert  a  kórháznak  jelen
pillanatban nincsen olyan autója, ami megkülönböztető jelzést jelentő kék lámpával
rendelkezik. Ennek a kék lámpásítását meg kell majd oldani. Ez azért fontos, mert
különböző  vérkészítmények  esetén  és  sürgősségi  ügyekben  egy  járműnek
rendelkezésre kell  állnia.  Ez egy nagyon szükséges dolog,  amit  azonnal  meg kell
oldani és arra nincs most pénz, hogy egy új autót vásároljon a hatvani kórház.
Lisztik Lászlóné: Mi már a kék lámpásításról intézkedtünk, tehát amint megkapjuk
az autót, akkor az itt elhangzott dolgok pár napon belül rendben lesznek.
Braun Zsófia: Amikor megkezdi működését az új Kórház Kft., akkor az üzemben-
tartási szerződést aszerint kell módosítani.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 66/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság  a képviselő-testület,  valamint
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányza-
ti rendelet 4. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy elvi
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az erre vonatkozó szerződés megkötésétől kezdődő
határozatlan időre a kizárólagosan Hatvan Város Polgármesteri Hivatalának tulajdo-
nát  képező  KNN-060  frsz.-ú,  FORD  B4Y  Mondeo  1.8  Ghia  típusú,
WF04XXGBB46A59612  alvázszámú,  CHBB6A59612  motorszámú  személygépjármű

bruttó 12.500,-Ft/hó bérleti díj megfizetése ellenében a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 3000 Hat-
van, Szepes Béla utca 2.; cégjegyszékszám: 10-10-020250; adószám: 14551420-2-10; a
továbbiakban: részvénytársaság) használatába és üzemeltetésébe átadásra kerüljön.
A bizottság ugyanilyen módon hozzájárul ahhoz, hogy a részvénytársaság e jármű-
vet  illetően  a  járműnyilvántartásba  üzembentartóként  bejegyeztesse  magát  azzal,
hogy mindez nem érinti a jármű tulajdonjogát. Az üzembentartó személyének meg-
változása gépjármű-nyilvántartásbeli átvezetéshez szükséges megállapodás Hatvan
Város Polgármesteri Hivatala és a részvénytársaság közötti, jelen határozat mellékle-
tét képező okirat-tervezet szerinti tartalommal történő megkötését a bizottság támo-
gatja.

Határidő: 2010. november 30. (a hozzájárulás kiadására)
Felelős:    Hatvan város jegyzője a Gazdasági Főosztály útján

14./ napirendi pont 
Előterjesztés  a  köztemetőkről  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  52/2007.  (XI.  30.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Papp István:  Az előterjesztés mellékletében le van írva, hogy számszakilag mennyi



legyen a behajtás egy kocsinál Hatvanban. 
Lestyán Balázs: Én azt olvastam, hogy 70 éven felülieket szállító személygépjármű

esetén a behajtás mértékletes. A mozgáskorlátozottak bele vannak véve?
Lisztik Lászlóné: Igen, ez a díjtétel emelés a sírköves vállalkozókra vonatkozik, nem
a privát személyekre, tehát az össztömeget meghatározó 5 t és egyéb a vállalkozókra
vonatkozik, akik a temetőben mozognak. Nekik sírkőállítási, egyéb engedélyekkel is
kell rendelkezni.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 67/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a köztemetőkről és
a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
vonatkozó előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képvi-
selő-testületnek.

Határidő: 2011. január 1.
Felelős:    Hatvan város jegyzője

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

Révész Péter: A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és
használatáról szóló rendelet alapján hibajavítás esetén a közműtulajdonosnak vagy
üzemeltetőnek  nem  kell  fizetnie  közterület-használati  díjat.  Ily  módon  nincs  is
információja  a  Polgármesteri  Hivatalnak  arról,  hogy  hol  történnek  hibajavítások,
viszont nagyon sok visszajelzés érkezik később, adott esetben akár évek múlva is,
hogy a helyreállítás minősége nem megfelelő vagy el is maradt. Erről vagy a Zrt.-től
vagy  lakossági  bejelentés  alapján  értesül  a  Polgármesteri  Hivatal.  Ezért  tűnik
célszerűnek  az,  hogy  a  közműtulajdonosnak  vagy  üzemeltetőnek  legyen  egyfajta
jelentési  kötelezettsége,  de  ne  esetenként  külön-külön,  mert  napjában  több  ilyen
bejelentés  is  érkezhet,  hanem  a  tárgy  negyedévet  követő  első  hónap  15.-ig  írott
formában  leadja,  hogy  hol  történt  az  elmúlt  időszakban,  elmúlt  negyedévben
hibajavítás  és  a  munkatársaim  ki  tudnak  menni,  megnézik,  hogy  a  helyreállítás
megfelelő minőségben történt-e meg.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 68/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  közterületek
használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007.
(III. 30.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és a mellékelt
rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

Határidő: 2011. január 1.
Felelős:    Hatvan város jegyzője



16./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére
és elidegenítésére, valamint az elidegenítésből származó bevételek felhasználására
vonatkozó  szabályokról  szóló  45/2006.  (XII.  15.)  önkormányzati  rendelet
felülvizsgálatáról
Papp István: Itt a határozati javaslatban arról van szó, hogy 2011. évben a lakbérek,
lakáshasználati díjak nem kerülnek módosításra. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 69/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére, valamint az el-
idegenítésből  származó  bevételek  felhasználására  vonatkozó  szabályokról  szóló
45/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére, valamint az el-
idegenítésből  származó  bevételek  felhasználására  vonatkozó  szabályokról  szóló
45/2006. (XII. 15.) rendelet 4. mellékletében szereplő lakbér és lakáshasználati díjak
2011. évben nem kerülnek módosításra.

Határidő: 2010. november 26.
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján

17./ napirendi pont 
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú lakások üzemeltetéséről

Papp István: Tételesen kaptunk Lisztik Lászlóné vezérigazgatótól egy pontos beszá-
molót, hogy mennyi önkormányzati lakás van, milyen az állapotuk és milyen a bér-
lők fizetési hajlandósága. Sok helyen pld. otthagyják a lakásokat és elmennek, ott-
hagynak mindent. Nagyon sok probléma van velük.  Elég rosszul áll a helyzet, le
vannak lakva lakások, ahogy látom a beszámolóban, ezeket is fel kellene újítani. Tu-
dom, hogy nagyon nehéz szociálisan ezt a problémát megoldani, vannak olyanok is,
akiknek van pénze, de nem fizetnek, visszaélnek a jóindulattal és az önkormányzat
jóhiszeműségével.
Révész Péter: Tekintve a bizottságnak a profilját, hogy gazdasági és pénzügyi tárgy-
ban döntéshozatali jogköre is van, illetve ilyen jellegű dolgokkal is foglalkozik, sze-
retném felhívni a bizottság figyelmét a nagygombosi Grassalkovich-majorban lévő 34
db önkormányzati tulajdonú lakásnak a helyzetére. Nem véletlenül emelte ki az üze-
meltető  azt,  hogy műszaki  szempontból a lakásoknak a nagy része nem alkalmas
arra, hogy bérbeadható legyen, gondolok itt érintésvédelemre, kéményekre, tűzvéde-
lemre, villámvédelemre.  A 2011. évi költségvetés tervezésénél célszerű és szükséges
figyelembe venni ezen nagygombosi Grassalkovich-majorban lévő 34 db lakásnak a
helyzetét. Ez nagyon komoly költségvetési tételt jelenthet adott esetben.
Papp István: Gondolom, hogy ez figyelembe lesz véve, és ha tudunk pályázni, akkor
pályázni is fogunk.
Marján János: A hátralék 101 MFt szeptember 30.-án. Adósságkezelőnek át kell adni



vagy megvásároltatni.
Papp István: Akinek nincs vagyona, nincs fizetése, nincs semmije,  attól nem lehet
semmit behajtani. Esetleg majd próbálunk a központi költségvetésből pályázni bizo-
nyos dolgokra, arra is, hogy ilyen ügyeket meg tudjunk oldani. Az elmúlt időszak-
ban volt olyan, nem itt, hanem országosan szinten, hogy eltűntek pénzek, 150 milli-
árd Ft-ról tudok, ami nem érkezett le a tényleges felhasználó helyekre. Ezekre a pén-
zekre most biztosan jobban oda lesz figyelve.
Lisztik Lászlóné: Ez a hátralék a Zrt.-nél képződik, a 101 MFt-ban, ami a beszámoló-
ban látható, azoknak a hátraléka is benne van, aki már nem laknak a lakásban. Ami-
kor a kilakoltatási moratórium elkezdődött, ahhoz képest is csökkent a bevételünk,
2008-tól már nincs a bérlakásoknál lakbéremelés, kizárólag a közüzemi és a társashá-
zi díjak emelése történik, amit nekünk mint üzemeltetőnek érvényesíteni kell. Sok
próbálkozásunk volt, a kollégáim nagyon sokat dolgoztak azon, hogy elinduljon az
adósságkezelés.  Van egy  fizetési  hajlandóság,  amely  egy-két  hónap  után,  szintén
nem fizetés miatt megszűnik, tehát sok mindenre nem megyünk vele.  Csináljuk a
közjegyzői okiratba való foglalást is, aláírja a bérlő, mutat fizetési hajlandóságot, de
ezzel csak arra megyünk, hogy van egy hivatalos papírunk, hogy x idő után talán ki
lehessen tenni vagy valamit lehessen lépni. 
Marján János: Mi is így kezelgetjük a dolgainkat, ezt a könyvekben végig vinni, főleg
egy Zrt.-nek, nem egyszerű, tehát ők sokkal jobban járnának, ha ez a tartozási állo-
mány a könyvelésükből  kivezetésre kerülne. A mostani helyzet hosszú távon nem
életképes dolog, mivel az emberek azt mondják, hogy nem fizetek, úgysem lakoltat-
nak ki senkit. 
Papp István: Úgy néz ki, mintha a Zrt. nem jól gazdálkodna, pedig önhibáján kívül
van pénzhiánya.
Lisztik Lászlóné: A nagygombosi lakásoknál a víz is óriási probléma. Szeretném a fi-
gyelmet felhívni arra, hogy egyetlen vízóra van, illetve kettő, csoportosan a lakások-
nál, ami az önkormányzat nevén van. Volt olyan eset, talán az idén tavasszal, hogy
egy 800 eFt-os vízdíj számla érkezett, és szeretném jelezni, hogy mi csupán 75-80 eFt-
ot érvényesíthetünk a lakbérbe beépítve, mint  vízdíjat havonta. 
Révész Péter: A vízóra önkormányzat nevén van, a lakók pedig a hatályos kormány-
rendelet alapján átalányt fizetik, függetlenül attól, hogy mennyi a valós fogyasztás.
Liter/fő/hónap alapján fizetik a vízdíjat. Ez egy fix bevétel a Zrt.-nél jelen állapot
szerint, át is adja az önkormányzat számára, az önkormányzat éves költségvetésében
pedig ebben az évben 5 MFt került betervezésre a különbözetnek a kifizetésére, hisz
ez a nyári időszakban a legnagyobb, amikor mindenki locsol, kocsit mos, stb. Nincs
visszafogó hatással az, hogy magasabb díjat kell nekik fizetni, használják, ha kell, ha
nem, mert nekik a vízdíjuk akkor is állandó összegű. Már kezdeményezések történ-
tek arra vonatkozóan,  hogy a vezetékes ivóvízhálózat  kerüljön áttervezésre.  Több
probléma is van, az egyik és legnagyobb az, hogy műemlék jellegű környezet, a Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal nem igazán akar hozzájárulni a vízvezeték hálózat-
nak az ilyen módon való kiváltásához. Ez egy nagyon bonyolult, összetett folyamat
onnantól kezdve, hogy már történtek lépések az ingatlannál a társasházzá alakításra.
Tehát ez elkezdődött és mindaddig a KÖH nem járul hozzá a vízvezeték hálózat épí-
téshez, amíg ez a társasházzá való alakítás meg nem történik. A kivitelezés sem lesz
egy egyszerű dolog, hisz a vezetékeknek a nyomvonala jelenleg ismeretlen, nemcsak
a közterületen, hanem az épületen belül is. Könnyen előfordulhat és valószínűleg elő
is fordul, hogy a falakban meglévő vezetékek kapcsolódnak a lakásokon belül is, te-
hát nem lehet szeparálni, hogy melyik lakásnak hol a vízvezeték hálózata. Ezek lánc-



ba vannak kötve, nem tudjuk, hogy hol vannak az összekötések, tehát valószínűleg
egy nagyon komoly műszaki  beavatkozás kell,  amennyiben odáig eljut  a  helyzet,
hogy meglesz a gerinchálózat  építésére a vízjogi engedélyes tervdokumentáció. A
KÖH részéről a probléma valójában az, hogy a házi bekötéseknek az aknája, a vízóra
akna, hogy és mely módon kerüljön elhelyezésre.
Marján János: Hogy lakhatnak benne bérlők?
Révész Péter: Az önkormányzat „megörökölte” a bérlőket a GATE-tól. Ez egy GATE
terület volt, mely a képviselő-testület korábbi döntése alapján átkerült  önkormány-
zati tulajdonba. Hasonló módon, mint ahogy a másik, északi oldal is.
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 70/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati
tulajdonú lakások üzemeltetéséről szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u.
2.)  jelen  határozat  mellékletét  képező  önkormányzati  tulajdonú  lakások
üzemeltetéséről szóló beszámolóját.

Határidő: 2010. november 30. (tájékoztatásra)
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján

18./ napirendi pont 
Előterjesztés a siófoki 7452 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadára megtett eladási
ajánlatról

Papp István: Siófokon van egy közös tulajdonú ingatlana több önkormányzatnak és
gazdasági társaságnak. Mivel elővásárlási joga van a tulajdonosoknak, fel lett ajánlva
az önkormányzatnak is ez az elővásárlási jog Eger Megyei Jogú Város részéről.  A
határozati javaslat alapján mi nem kívánunk élni az elővásárlási jogunkkal, úgyhogy
nyugodtan eladhatják másnak is, ha úgy gondolják.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 71/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság  a képviselő-testület,  valamint
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányza-
ti rendelet 4. mellékletében kapott átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a
siófoki 7452 helyrajzi számú, „üdülőépület és étterem és udvar és gazdasági épület”
megnevezésű 23578 m2 területű ingatlan Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatát
(szh.:  3300  Eger,  Dobó  tér  2.;  a  továbbiakban:  egri  önkormányzat)  megillető
8178/234100 arányú tulajdoni hányad tárgyában kiírt zártkörű  pályázaton Hatvan
Város Önkormányzata ajánlatot tenni nem kíván. Arra az esetre, ha e zártkörű pályá-
zat eredményessége és a nyertes ajánlattevő személye folytán Hatvan Város Önkor-
mányzatát a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 145. § (2) bekezdése
szerinti elővásárlási jog illetné meg, úgy a bizottság úgy dönt, hogy Hatvan Város
Önkormányzata elővásárlási jogát nem kívánja gyakorolni.



Határidő: 2010. november 30. (a döntésről való értesítésre)
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján

19./ napirendi pont 
Előterjesztés  az  önkormányzati  tulajdonú  hatvani  4250/1  hrsz.-ú  ingatlanon
található felépítményre és a hozzá tartozó földterületre vonatkozó vételi ajánlatról

Papp István: Farkas Dániel, Hatvan, Kisfaludy u. 12. sz. alatti lakos kérelmet nyújtott
be,  hogy meg szeretné  venni  az ún.  „lengyel  piacon” az  általa  évek óta  használt
ingatlant.  Itt  az  a  probléma,  hogy  mivel  a  piac  területéhez  hozzátartozó
ingatlanrészről  lenne  szó  és  ez  megbontaná ezt  a  területet,  így  az  önkormányzat
ehhez nem fog hozzájárulni, nem fogja támogatni ezt a vételi ajánlatot, mert a terület
miatt ezt nem lehet megbontani.
Révész Péter: A későbbi hasznosítást mindenféleképpen befolyásolhatja, hogyha oda
most egy önálló magántulajdon ékelődne be.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 72/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság  a képviselő-testület,  valamint
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányza-
ti rendelet 4. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, az önkor-
mányzati tulajdonú, hatvani 4250/1 helyrajzi számú vásártér megnevezésű 3479 m2

nagyságú ingatlanon található, kereskedelmi tevékenység folytatására használt épü-
let és a hozzá tartozó terület eladásának kezdeményezését nem támogatja.

Határidő: 2010. november 30. (kérelmező kiértesítésére)
Felelős:    Gazdasági Főosztály 

20./ napirendi pont 
Előterjesztés  az  önkormányzati  tulajdonú  hatvani  2601  és  2604  hrsz.-ú
földrészletek ingatlan-nyilvántartási rendezéséről

Papp István: Le van rajzolva, hogy miről is van itt szó. 
Révész Péter: Gyakorlatilag a Rendezési Tervnek való megfelelőség miatt szükséges
ezeket  a  telekalakításokat  elvégezni.  A  Rendezési  Terv  meghatározza  ennek  az
útszakasznak  a  szabályozási  szélességét,  tekintve,  hogy  mindkét  ingatlan
önkormányzati tulajdonú ingatlan, valamint  az iskola ingatlanából elveendő terület
nagysága igazából nem befolyásolja az ott elvégzendő oktatási feladatot. Az iskolai
ingatlan méretét tekintve továbbra is alkalmas a feladat ellátására, így célszerű ezt a
telekhatár kiigazítást elvégezni.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 73/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati
tulajdonú  hatvani  2601  és  2604  hrsz.-ú  földrészletek  ingatlan-nyilvántartási



rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja
a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati
tulajdonú hatvani 2601 helyrajzi számú általános iskola megnevezésű, természetben
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.  szám alatt  található és a szomszédos hatvani
2604 helyrajzi számú közterület megnevezésű, természetben a Bajcsy-Zsilinszky utat
a Majtényi utcával összekötő földrészleteknek Hatvan város helyi építési szabályza-
táról és szabályozási tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete elő-
írásainak megfelelő, egymással szomszédos telekhatár-rendezése egyesített telekala-
kítási eljárás keretében kerüljön átvezetésre a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban.
Ezen ingatlanok határrendezése iránti eljárás megindítására, és az eredményes eljárás
lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület fel-
hatalmazza Hatvan város polgármesterét.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján 

21./ napirendi pont 
Előterjesztés  a  Síkosságmentesítési  Szabályzat  és  a  köztisztaság  fenntartásáról,
valamint  a  zöldterületek  használatáról  szóló  21/2007.  (IV.  27.)  önkormányzati
rendelet módosítására

Papp  István: Előző  bizottsági  ülésen,  jogi  bizottsági  ülésen  és  képviselő-testületi
ülésen  is  felvetődött,  hogy  síkosságmentesítésbe  bizonyos  utcákat  még  pluszba
vegyünk be.
Révész Péter: A legutóbbi képviselő-testületi ülésen elhangzottak olyan vélemények,
hogy van olyan ingatlan, amely nem megfelelő mérettel került feltüntetésre. Az ún.
tiszti lakótelepnek a belső útjai nagy valószínűséggel kimaradtak, valamint javaslat
hangzott  el,  hogy  a  forgalom  nagyságát  tekintve  a  Hatvanas  utca  kerüljön
előresorolásra  a  kiemeltebb  utcák  közé.  Tehát  ez  a  feladat  ellátásának  az  időbeli
sorrendje  szempontjából  lényeges.  Ez  az  előterjesztés  a  képviselő-testület  ülésen
elhangzottaknak megfelelően készült el.
Lisztik  Lászlóné:  A  tiszti  lakótelepen  a  zöldfelület  karbantartását  és  a
síkosságmentesítést is vállalkozó végzi.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 74/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a
Síkosságmentesítési Szabályzat és a köztisztaság fenntartásáról,  valamint  a
zöldterületek  használatáról  szóló  21/2007.  (IV.  27.)  önkormányzati  rendelet
módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a
Síkosságmentesítési  Szabályzat  módosításáról  szóló  608/2010.  (X.  28.)  számú
képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.



Határidő: 2010. november 26.
Felelős:    Hatvan város jegyzője

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 75/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a
Síkosságmentesítési Szabályzat és a köztisztaság fenntartásáról,  valamint  a
zöldterületek  használatáról  szóló  21/2007.  (IV.  27.)  önkormányzati  rendelet
módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a
Síkosságmentesítési  Szabályzatról  szóló  542/2006.  (XII.  14.)  számú  határozatát
módosítja annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

Határidő: 2010. november 26.
Felelős:    Hatvan város jegyzője

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 76/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a
Síkosságmentesítési Szabályzat és a köztisztaság fenntartásáról,  valamint  a
zöldterületek  használatáról  szóló  21/2007.  (IV.  27.)  önkormányzati  rendelet
módosítására vonatkozó előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek.

Határidő: 2010. december 1.
Felelős:    Hatvan város jegyzője

Marján János: Az István király utca megint nem került bele?
Papp  István: Az  az  út  már  át  lett  adva  önkormányzati  tulajdonba,  mert
magántulajdonban volt.
Révész Péter: Megnézem, mert szóltam a kollégámnak, hogy bele kell venni. 

22./ napirendi pont 
Előterjesztés  az  „egyes  önkormányzati  utak  és  parkolók  felújítása,  illetve
megépítése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  5.  része  tekintetében  megkötött
szerződés módosításáról

Papp István: Megkérem Révész Péter főosztályvezetőt, hogy mondja el, miért kellett
meghosszabbítanunk  a  határidőt,  úgy  tudom,  hogy  nem  találkoznak  különböző
szintek, stb.
Révész Péter: A Temető úti parkoló építése jogerős építési engedély megléte mellett
zajlik. Vélhetőleg a geodéziai és egyéb felméréseket a tervező nem jól végezhette el.
A lényeg, hogy a korábban ott lévő  zárt rendszerű  csapadékcsatorna nyomvonala
sajnos  a  szabályos  esésű  nyomvonalhoz  nem  hasonlítható.  A  korábban  ott  lévő,
évtizedekkel ezelőtt odaépített zárt csapadékcsatorna nyomvonala ilyen, a víz pedig
emelkedőnek  nem  megy.  A  tervező  valószínűleg  ezt  nem  szintezte  ki,  azon  a



végponton, ahol bele kellene kötni az újonnan megépülő csapadékcsatornának a régi
csatornahálózatba,  ott a befogadó 38 cm-rel magasabban van. Ez azt jelenti,  hogy
tovább kell építeni több mint 100 m-rel a rendszert ahhoz, hogy gravitációsan bele
tudjon kötni a meglévő csapadékcsatorna hálózatba és habár előzetesen a Nemzeti
Közlekedési  Hatósággal  szóban,  helyszínen le  lett  egyeztetve,  hogy egy egyszerű
tervmódosítással ezt jóvá fogja hagyni, nem tette, hanem a módosított tervet, ami az
önkormányzatnak többletkiadásba nem kerül,  továbbadta illetékesség hiányában a
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság felé engedély kiadása
tárgyában.  Innentől  kezdve  az  engedély  kiadása  hosszabb  procedúrává  vált  és  a
korábban szóban elhangzottaknak ellentétesen, most már más hatóságnál folyik az
eljárás. Szeretném jelezni, hogy maga az engedély információim szerint a tegnapi nap
folyamán személyesen elhozásra került a hatóságtól, de ez még nem jogerős. Ennek a
jogerősítése még további időt vesz igénybe. Figyelembe véve, hogy már november
közepét  írjuk  és  a  kivitelezőnek  a  végteljesítési  határideje  november  30.,  a
rendelkezésre álló rövid idő alatt ezt már semmilyen módon nem tudja megcsinálni,
és ha az időjárás olyanná válik, hogy a munkálatokat nem lehet végezni, akkor ennek
a szakasznak a megépítése áthúzódik a jövő  évre, ezért  szükséges a végteljesítési
határidőnek a módosítása.  Többletköltséggel  nem fog járni  a  több,  mint  100 m-es
szakasznak a megépítése, mert a plusz-mínusz költségek egymást kinullázzák, mivel
a tervező  egy másik hibát is  elkövetett,  sőt  a  Rendezési  Terv szakági tervezője  is
elkövette  azt  a  hibát,  hogy  ott  500-as  átmérőjű  csapadékcsatorna  megépítését
irányozta  elő,  így  a  mélységeket  tekintve,  kijönne  a  földből  a  csapadékcsatorna.
Tehát  a  felső  szakaszon  nem  is  lehetne  megépíteni,  mert  egyszerűen  kijönne  a
földből, illetve egy 20 m-es szakasz műszaki megépítését el lehet hagyni, mert ez a
Hegyalja útnak majdnem a vasúti átjárótól induló szakasza és az első víznyelő 20 m-
re van a tervben jelzett kiinduló ponttól, a víz meg visszafelé  nem szokott folyni,
tehát teljesen felesleges azt a 20 m-es szakaszt megépíteni és így az elmaradó 20 m-es
szakasz, valamint az 500-as csővezetéknek a 300-ra való kiváltása eredményez annyi
költségmegtakarítást, hogy ebből megépíthető a hiányzó, valamivel több, mint 100
m-es szakasz.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 77/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta az  „egyes
önkormányzati utak és parkolók felújítása, illetve megépítése” tárgyú közbeszerzési
eljárás 5. része tekintetében megkötött szerződés módosításáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KÉ-14373/2010.
nyilvántartási szám alatt 2010. június 14-én megjelent ajánlattételi felhívással indult,
„egyes  önkormányzati  utak  és  parkolók  felújítása,  illetve  megépítése”  tárgyú,
egyszerű közbeszerzési eljárás keretében, annak 5. része (Temető úti parkoló építése)
tekintetében a COLAS ÚT Zrt.-vel (székhely:  1103 Budapest,  Sibrik Miklós u.  30.)
2010. július 29-én létrejött vállalkozási szerződést a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX.  törvény 303.  §-ának  figyelembe  vételével  az  építési  naplóba  bejegyzettek
alapján  a  jelen  határozat  mellékletét  képező  szerződéstervezet  szerint  közös
megegyezéssel  módosítani kívánja a teljesítési  határidő  tekintetében úgy,  hogy az
2010.  november  30.  napjáról  2011.  június  15.  napjára  módosuljon.  A  vállalkozási
szerződés módosításának egyik indoka a vállalkozási szerződés műszaki tartalmának



következők  szerinti  módosulása,  melyhez  a  képviselő-testület  jelen  határozatával
járul  hozzá:  a  csapadékcsatorna-hálózat  engedélyezési  tervei  alapján  az  eredeti
csatornahosszt 106,3 méterrel hosszabb szakaszon kell kiépíteni, a csatorna átmérőjét
csökkenteni szükséges, illetve további 4 db tisztítóakna megépítése is indokolttá vált.
A  képviselő-testület  jóváhagyólag  tudomásul  veszi,  hogy  pénzügyi  elszámolás
tekintetében a fenti munkálatok többletköltsége, valamint  a csőátmérő  változásból
eredő  megtakarítások  költségkülönbözete  0,-  Ft.  A  vállalkozási  szerződés
módosításának  másik  indoka,  hogy  a  módosított  kiviteli  terv  engedélyezési
folyamata még jelenleg is zajlik.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét  a
szerződésmódosító okirat aláírására. 

Határidő: 2010. november 30. (szerződésmódosító okirat aláírására)
Felelős:    Hatvan város polgármestere 

23./ napirendi pont 
Előterjesztés közvilágítási  hálózatrész működtetéséhez szükséges villamos áram
szállítására vonatkozó ideiglenes szállítási szerződés megkötéséről

Papp  István:  Itt  arról  van  szó,  hogy  az  új  elkerülő  úton  felállítanak  különböző
világítóeszközöket  és  megrendeli  az  önkormányzat  a  villamos  áramot  az  Észak-
magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.-től.
Révész Péter: Az északi tehermentesítő út építése két ütemben zajlik, illetve zajlott,
mert  az  egyik  szakaszának  a  forgalomba  helyezése  már  megtörtént  a
körforgalommal együtt. A második szakasznak, ami a Kölcsey F. utcáig tart, most
folyik a műszaki átadás-átvétele. Ezen utak építéséhez kapcsolódik a mellette lévő
közvilágítási  hálózatnak  a  kialakítása  is.  Ezen  beruházás  az  első  szakaszon  már
megtörtént,  a második szakaszon a műszaki átadás-átvétel szintén megtörtént. Az
energiavásárlás tárgyában dönteni kell, hisz ezeknél a közvilágítási hálózatoknál a
leírt teljesítmények kerültek beépítésre, ez közel 6 kW beépített teljesítményt jelent és
a közvilágítási óraszám alapján kb. 100.000,- Ft-ra becsülhető  az a költség, amit a
hátralévő,  december  31.-i  időszakig  még  el  fognak  a  közvilágítási  lámpatestek
fogyasztani.  Figyelembe  véve  azt,  hogy  folyik  a  közbeszerzés  arra  vonatkozóan,
hogy a jövő évi villamos energia szállítása tárgyában ki lesz majd a nyertes, abban a
tenderanyagban  már  szerepelnek  ezek  a  hálózatelemek,  de  a  tavalyi  éviben
egyértelműen nem tudtuk szerepeltetni, mert nem volt ismert, hogy mikortól fog ez
rendszerbe lépni és ezért szükséges ezeknek az ideiglenes szállítási szerződéseknek a
megkötése december 31-ig tartó időszak vonatkozásában.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 78/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  közvilágítási
hálózatrész  működtetéséhez  szükséges  villamos  áram  szállítására  vonatkozó
ideiglenes  szállítási  szerződés  megkötéséről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az északi teher-
mentesítő út építése I. ütem – közvilágítási hálózat kiépítése keretében megvalósult



3,428 kW beépített teljesítményű 33 db közvilágítási lámpatest 2010. szeptember 23-
tól 2010. december 31-ig történő működtetéséhez szükséges villamos áram szállításá-
ra  vonatkozóan ideiglenes  Szállítási  Szerződés  kerüljön  megkötésre  az  Észak-ma-
gyarországi Áramszolgáltató Nyrt.-vel (székhely: 3525 Miskolc,  Dózsa Gy. út 13.),
bruttó 18,50- Ft/kWh egységáron.

2) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az északi teher-
mentesítő út építése III. ütem – közvilágítási hálózat kiépítése keretében megvalósult
2,4 kW beépített teljesítményű 24 db közvilágítási lámpatest 2010. november 15-től
2010. december 31-ig történő működtetéséhez szükséges villamos áram szállítására
vonatkozóan ideiglenes Szállítási Szerződés kerüljön megkötésre az Észak-magyaror-
szági Áramszolgáltató Nyrt.-vel (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 13.), bruttó
18,50- Ft/kWh egységáron

3)  Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Hatvan  város
polgármesterét a jelen határozat mellékletében szereplő ideiglenes Szállítási Szerző-
dések aláírására.

Határidő: 2010. november 30. (szállítói szerződés aláírására)
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján

24./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Kölcsey F. utca forgalmi rendjének módosításáról

Papp István: Tudjuk azt a nagy anomáliát, ami ott történt az elmúlt években és az új
képviselő-testület ezt a problémát most orvosolni fogja, hogy átmenő  forgalom ne
legyen, mert a lakóknak a nyugalmát zavarja és ott bizonyos behajtani tilos táblák fel
lesznek szerelve, kivétel a buszok és a célforgalomnak megfelelő nehézgépjárművek.
Révész  Péter: A  rendőrségnek  a  szakhatósági  állásfoglalása  is  megérkezett,  a
rendőrség azzal  a  feltétellel  járult  hozzá a forgalmi rend módosításához,  hogy az
északi tehermentesítő út teljes szakaszának a forgalomba állása után a forgalmi rend
kerüljön felülvizsgálatra ezen az érintett szakaszon, hiszen ez a korlátozás csak egy
nagyon rövid szakaszt érint és pontosan azt a célt szolgálja, hogy a munkahelyükre
igyekvő személygépkocsi forgalom kerüljön erről az útról elvezetésre.
Papp István: Tehát a Robert Bosch és a Ring Kálmán út vonalában, vagyis most már
a 21. sz. út felől is meg lehet majd közelíteni. Ez nagy probléma volt és joggal, ezt
megoldottuk ilyen szempontból. Kaptam egy koncepciót a városi közlekedésnek a
módosításáról vagy felülvizsgálatáról, tervezetéről,  az majd később fog a bizottság
elé kerülni. Tehát megoldódik a Kölcsey F. utcának a forgalma és reményeim szerint
hamarosan a csapadékvíz ügye is meg fog oldódni pályázat útján.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 79/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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 a  Hatvan,  Kölcsey  Ferenc  utca  forgalmi  rendje  módosuljon  annyiban,



hogy fenti utca Forgács Simon utca és Robert Bosch út közötti szakaszának a Forgács
Simon  utca  felőli  végére,  valamint  a  Horváth  Rudolf  Intertransport  Kft.-hez
(székhely: 3000 Hatvan Kölcsey F. utca 57.) bevezető  bekötő  út kereszteződésében
behajtani tilos jelzőtáblák kerüljenek kihelyezésre, kivéve vontató, járműszerelvény
és VOLÁN kiegészítő tábla elhelyezése mellett.

Határidő: 2010. december 15.
Felelős:    Gazdasági Főosztály

25./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakás fűtési rendszerének helyreállításáról

Papp  István: Itt  arról  a  Horváth  M.  úti  ingatlanról  van  szó,  ahol  megállapításra
került, hogy a kazán  használhatatlan. Több ajánlatot kért be a Gazdasági Főosztály, a
határozati javaslatban a legkisebb ajánlattevőt hozzuk előnybe és a pénzügyi forrás is
hozzá van téve, hogy ez rendelkezésre áll.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 80/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati
tulajdonú lakás fűtési rendszerének helyreállításáról  szóló  előterjesztést és  az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja azt, hogy
az önkormányzati tulajdonú 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. IV./10. szám alatti
bérlakás  fűtési  rendszerének  rendeltetésszerű  használatához  szükséges  gázkazán
leszállításával, beépítésével és beüzemeltetésével a Futó és Társa Kft. (székhely: 3000
Hatvan, Szent Mihály út 9.) kerüljön megbízásra bruttó 215.950,- Ft összegben, mint
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot tevő. 
Pénzügyi  forrás  Hatvan  város  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2010.  (II.  12.)
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között „Lakóház felújítás 2009.
évi maradvány” költséghelyen rendelkezésre áll. 
A  képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét  a  vállalkozói
szerződés aláírására.

Határidő: 2010. november 30. 
Felelős:    Gazdasági Főosztály

26./ napirendi pont 
Előterjesztés  önkormányzati  tulajdonú  intézmény  ingatlanon  belüli
vízhálózatának helyreállításáról

Papp István: Az Újhatvani Általános Iskolában csőtörés volt és itt a vízhálózatnak a
helyrehozatali  költségéről  van szó.  Három ajánlattevőnk van,  az egyik  a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 81/2010. (XI. 18.) számú – 5



„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati
tulajdonú  intézmény  ingatlanon  belüli  vízhálózatának  helyreállításáról  szóló
előterjesztést és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az  Újhatvani
Óvoda és Általános Iskola Baross Gábor tagiskolája (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi
út 4.) ingatlanán bekövetkezett vezetékes ivóvíz-hálózat csőtörése miatt az érintett 50
fm  vezetékes  ivóvíz-hálózat  kiváltásának  munkálataival  a  Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla
u. 2.) bízza  meg  bruttó  135.440,-  Ft  összegben,  mint  az  önkormányzat  számára
legkedvezőbb ajánlatot tevőt.
Pénzügyi  forrás  Hatvan  város  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2010.  (II.  12.)
önkormányzati  rendeletben  a   városüzemeltetési  szakfeladatok  között  a
„Környezetvédelmi feladatok” költséghely szabad előirányzata terhére rendelkezésre
áll. 
A  képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét  a  vállalkozói
szerződés aláírására.

Határidő: 2010. december 31. 
Felelős:    Gazdasági Főosztály

27./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú intézmény villámvédelmi hálózatának az
átépítésére

Papp István:  Ez egy elég  fontos  ügy.  A tűzoltóság jelezte,  hogy  az  iskoláknak a
villámvédelmi hálózata helyreállítása nem történt meg.
Révész Péter: Ebben az előterjesztésben egy hatósági kötelezésnek a végrehajtásáról
van  szó.  Az  önkormányzati  tűzoltóság,  mint  tűzvédelmi  hatóság  kötelezi  az
intézményt, hogy a  tűzvédelmi hiányosságokat szüntesse meg, melyre vonatkozó
helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készült. A tűzvédelmi hiányosságok elsősorban a
villámvédelmi rendszernek a gyakorlati átépítését foglalják magukba. Igaz, hogy a
hatóság 15 napos határidőt adott, ami nem betartható, hisz az intézménynek nincsen
lehetősége saját hatáskörben erről dönteni, hanem a fenntartónak kell, ezért készült
ez az előterjesztés.
Papp István: Én azt az információt kaptam, hogy december 31.-ig ezt a problémát
meg  fogjuk  oldani.  Tehát  ezt  a  határozati  javaslatot  –  mivel  ez  fontos,  hatósági
kötelességünk, hogy ezt megcsináljuk – én javaslom az elfogadásra. 
Lestyán Balázs: Ehhez nincsen pénzügyi nyilatkozat.
Papp István: A pénzügyi fedezete megvan?
Bánkútiné Katona Mária: Igen, nyilatkoztam, csak nem lett hozzátűzve.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 82/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati
tulajdonú  intézmény  villámvédelmi  hálózatának  az  átépítésére  vonatkozó



előterjesztést és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az  Óhatvani
Óvoda  és  Általános  Iskola  5.  számú  tagiskolájában  (székhely:  3000  Hatvan,
Szabadság út 13.) a Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság által,
mint  hatóság  által  2010.  szeptember  27-én  tartott  ellenőrzése  során  megállapított
tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséhez kapcsolódó feladatok ellátásával a Nano
Electrik  Kft.-t  (székhely:  3000  Hatvan,  Kosztolányi  út  45.)  bízza  meg  bruttó
4.566.457,-  Ft  összegben,  mint  az  önkormányzat  számára  legkedvezőbb  ajánlatot
tevőt. 
Pénzügyi  forrás  Hatvan  város  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2010.  (II.  12.)
önkormányzati rendeletben a pályázati díjak többletbevétele terhére 1.000.000,- Ft-ig,
a  helyszíni  szabálysértési  bírság  többletbevétele  terhére  2.000.000,-  Ft-ig  és  a
többletkamat bevétel terhére 1.566.457,- Ft összegig rendelkezésre áll.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét  a  vállalkozói
szerződés aláírására.

Határidő: 2010. december 15. 
Felelős:    Gazdasági Főosztály

28./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú intézmény fűtési rendszerének biztonságos
működtetéséhez szükséges eszközbeszerzésről

Papp  István:  Itt  egy  szivattyúról  van  szó,  ami  tönkrement  az  5.  sz.  Általános
Iskolában  és  ennek  a  pótlására  ajánlatokat  kértünk  a  Gazdasági  Főosztályon
keresztül és ez a három ajánlattevő tett javaslatot az árra. A határozati javaslatban az
van,  hogy ezt  muszáj  megcsinálni,  mert  nem lehet  fűteni,  tönkrement,  nem lehet
javítani és ez a pénzeszköz rendelkezésünkre áll szintén.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 83/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati
tulajdonú  intézmény  fűtési  rendszerének  biztonságos  működtetéséhez  szükséges
eszközbeszerzésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az  Óhatvani
Óvoda és Általános Iskola 5. számú tagiskolája (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út
13.)  fűtési  rendszerének  biztonságos  működtetéséhez  szükséges  TOP-S  40/7  DM
PN6/10 típusú szivattyú leszállításával  és  beüzemelésével  a  WILO Magyarország
Kft.-t  (székhely:  2045  Törökbálint,  Torbágy  út  14.)  bízza  meg  bruttó  136.534,-  Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot tevőt.
Pénzügyi  forrás  Hatvan  város  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2010.  (II.  12.)
önkormányzati  rendeletben  a  városüzemeltetési  szakfeladatok  között  a
„Környezetvédelmi feladatok” költséghely szabad előirányzata terhére rendelkezésre
áll. 



A  képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét  a  vállalkozói
szerződés aláírására.

Határidő: 2010. december 15. 
Felelős:    Gazdasági Főosztály

29./ napirendi pont 
Előterjesztés  önkormányzati  tulajdonú  intézmények  erősáramú  villamossági
berendezései időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról

Papp  István:  Három  évente  el  kell  végeztetnie  az  önkormányzatnak  ezeket  az
érintésvédelmi  méréseket.  Jó  lenne,  ha  a  Zrt.  is  bevenné  ezt  a  profiljába.  Három
ajánlattevőnk  van.  Itt  óriási  eltérések  vannak:  Béres  János  egyéni  vállalkozó
2.706.675,- Ft-ért, a Centervill Kft. 2.605.324,- Ft-ért, az EU-SYNCHRONIC Kft. pedig
4.375.000,- Ft vállalja ezt a munkát. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 84/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati
tulajdonú  intézmények  erősáramú  villamossági  berendezései  időszakos
érintésvédelmi  szabványossági  felülvizsgálatáról  szóló  előterjesztést és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata  Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy jelen  határozat
mellékletében  szereplő  önkormányzati  tulajdonú  és  fenntartású  intézmények
érintésvédelmi méréseinek elvégzésével a Centervill  Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan,
Gábor  Áron  utca  22.)  bízza  meg  bruttó:  2.605.324.-  Ft.  összegben,  mint  az
önkormányzat számára a legkedvezőbb ajánlatot tevőt.
Pénzügyi  forrás  Hatvan  Város  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2010.  (II.  12.)
önkormányzati  rendeletben  az  egyéb  szakfeladatok  között  a  PR  ajándék
költséghelyen  1.000.000,-  Ft-ig,  a  falinaptár  költséghelyen  1.150.000,-  Ft-ig  és  a
testvérvárosi keret költséghelyen 455.324,- Ft összegig rendelkezésre áll.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét  a  vállalkozói
szerződés aláírására.

Határidő: 2011. február 28.
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján 

30./ napirendi pont 
Beszámoló  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  egyes
divízióinak működését meghatározó szerződésekről

Révész  Péter:  A  vezérigazgató  asszonnyal  beszéltünk  erről  a  témáról  és
leegyeztetésre  került,  hogy  két  olyan  szerződés  van,  amelyiknek  a  módosítása
célszerű  és  praktikus  lenne.  Az  egyik  a  városi  uszoda  házirendjének  lenne  a
módosítása, amely tartalmazza az uszoda igénybevételi díjait, tehát a szolgáltatási
díjakat,  valamint  a  kórház  ingatlanán  belül  egy  épületrésznek  a  használatára



vonatkozóan  tartja  vezérigazgató  asszony  szükségesnek  a  vagyonkezelési  és
használati jogot alapító szerződésnek a módosítását. A határozati javaslat alapján ezt
polgármester úr, illetve majd a képviselő-testület meg fogja vizsgálni és amennyiben
szükségesnek tartja, akkor erre vonatkozóan a decemberi képviselő-testületi ülésre
előterjesztés fog készülni.
Lisztik Lászlóné: A városi uszoda nem közszolgáltatási szerződés alapján működik,
hanem bérlet, illetve házirend szerint. Tavaly rögzítésre került a házirendben, hogy
délután 17.00 órától 20.00 óráig van a lakossági úszás. Tulajdonképpen 17.00 óra és
18.00 óra között a lakosok közül nem nagyon vannak az uszodában, viszont erre az
időszakra nagyon sokan bejelentkeztek (pld. úszásoktatás, vizilabda), tehát lehetne
hasznosítani akár pályánként és nem lenne üres az uszoda. Ezért szeretnénk ezt a
részt  majd módosítani.  Tavaly ez össze lett  vonva, kombinált  jegy volt,  mert aki
úszni ment és szaunázni, egy kombinált jegyet vett, és így mind a két szolgáltatást
egyidejűleg használhatta. 2008-2009. évben ez úgy volt, amikor  lett szauna, aztán
gőzkabin,  hogy ezekre  a  szolgáltatásokra  külön árak  voltak,  mert  nem mindenki
vette egyidejűleg ezt igénybe. Az lenne a javaslatunk, hogy ezeket szétválasztanánk,
ugyanis ennek kapcsán a bevétel is csökkent, mert nyilvánvaló, hogy most mind a
két szolgáltatást  olcsóbban tudták igénybe venni.  Tehát nem áremelésről  van szó,
hanem a szolgáltatások árainak a szétválasztásáról. A másik a Balassi B. úti ingatlan,
ami a főportánál jobb kéz felől esik, a volt büfé épület, ez vissza lett véve a bérlőtől és
most előzetes egyeztetés alapján szeretnénk, ha a közétkeztetési  divízió nyitna ott
egy büfét. Most már el is kezdődnének ott a karbantartási felújítási munkák, a Rádi
Pékség  van  egyedül  egy  külső  kocsiban  büféként  a  kórház  területén.  Szeretnénk
majd  a  későbbiekben  a  kórház  épületébe  is  büfét,  de  ez  egy  távolabbi  történet,
ugyanis itt rendelkezésre állnak azok a feltételek, hogy minimális átalakítással kicsit
kulturáltabb  körülmények  között  saját  cégünk  tudna  a  betegeknek,  illetve  a
hozzátartozóknak büfét nyitni. Tehát ez a két dolog merült fel. 
Lestyán Balázs: Úgy tudom, hogy az uszoda este 21.00 óráig van nyitva, nem 20.00
óráig. Nekem az a tapasztalatom, hogy este 19.00-20.00 óra felé vannak elég sokan.
Lisztik  Lászlóné: Sokan vannak,  csak  17.00  órától  18.00  óráig  nincsenek,  viszont
lenne igény erre  az  egy órás  időszakra  pályánként  (pld.  Nagykökényesről  óvoda
jelentkezett be), ami most a használati rendben leírtak szerint nem tehető meg. 
Papp István: Ezt meg kell nézni, tegyenek javaslatot és akkor úgy módosítjuk.
Lestyán Balázs: A benti büfére nagyon nagy szükség lenne, nemcsak a gazdasági
profitnak a szempontjából, hanem azért, hogy a betegek kényelmét szolgálja. Ez is
egy szolgáltatás lenne a kórházban, ha bármi olyan kiegészítőre van szükség, ami
nem biztos, hogy mindig megéri a szolgáltatónak, viszont a másik oldalról, a bejövő
betegek  szempontjából  tudja  azt  a  profitot  biztosítani,  hogy  ott  papírzsebkendőt,
egyéb  olyan dolgot  tart,  ami filléres  dolog,  de  mégis  ahhoz kell,  hogy a  betegek
komfortosan érezzék magukat az intézményben.
Lisztik Lászlóné: Felmértük ennek is a szükségességét, de a benti kicsit több pénzt és
időt vesz igénybe. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 85/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési Bizottság  megtárgyalta  a  Hatvani
Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  egyes  divízióinak  működését



meghatározó  szerződésekről szóló  beszámolót  és  az  alábbi  határozati  javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mint  a  Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u.
2.;  a  továbbiakban:  gazdasági  társaság)  legfőbb  szerve  jóváhagyólag  elfogadja  a
gazdasági társaság vezérigazgatójának beszámolóját a gazdasági társaság divízióinak
működését meghatározó szerződések 2010. évi felülvizsgálatáról.
A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a gazdasági társaság
vezérigazgatója  által  tett  szerződésmódosító  javaslatokat  vizsgálja  meg,  és
amennyiben az érintett szerződések módosítása indokolt, úgy azokat készítse elő, és
terjessze be a képviselő-testület 2010. december havi munkaterv szerinti ülésére.

Határidő: 2010. december 16. (szerződésmódosítások előkészítésére)
Felelős:    Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

31./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Környezetvédelmi Programjának átdolgozásáról

Révész Péter: Erre a feladatra a látótérben lévő szakcégeket kértük meg, akikkel már
a korábbi  időszakban volt  ezen  a  területen valamilyen jellegű  kapcsolat,  mert  itt
nagyon  fontos,  hogy  a  Környezetvédelmi  Program  összeállításánál  nagy
tapasztalattal rendelkező cég kerüljön ki adott esetben nyertesnek, valamint az sem
mindegy, hogy egy vadidegen gazdasági társaság áll  neki egy korábbi programot
átdolgozni, miközben az előzményeket hosszú távon igazából nem látja. Az is tény,
hogy a korábbi Környezetvédelmi Programot is az EU-SYNCHRONIC Kft. készítette
és azon túlmenően, hogy az ő ajánlata volt a legkedvezőbb, neki megvannak azok a
korábbról való ismeretei, amelyeket egy sima szakmai anyagból nem lehet kivenni,
tehát itt  igazából  egy hosszabb folyamatot  kell  látni  ahhoz,  hogy valaki  felelősen
tudjon  ez  elkövetkezendő  időszakra  vonatkozó  programot  az  önkormányzat  elé
letenni elfogadásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 86/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  Hatvan Város
Környezetvédelmi  Programjának  átdolgozásáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  jóváhagyólag
elfogadja  Hatvan  Város  Környezetvédelmi  Programjában  a  2007-2010  közötti
időszakra megfogalmazott célok végrehajtásáról szóló beszámolót.

Határidő: 2010. november 30.
Felelős:    Gazdasági Főosztály 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 87/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:



A  Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  Hatvan Város
Környezetvédelmi  Programjának  átdolgozásáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete úgy  dönt,  hogy  Hatvan  Város
Környezetvédelmi  Programjának  átdolgozásával  az  EU-SYNCHRONIC  Munka-,
Tűz-, és Környezetbiztonsági Kft.-t (székhely:1139 Budapest, Szegedi út 3.) bízza meg
bruttó  500.000,-Ft  összegben,  mint  az  önkormányzat  számára  legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás  Hatvan  város  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2010.  (II.  12.)
önkormányzati  rendeletben  a  működési  kiadások  között  a  környezetvédelmi
feladatok költséghelyen rendelkezésre áll.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét  a  vállalkozói
szerződés aláírására.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős:    Gazdasági Főosztály 

32./ napirendi pont 
Előterjesztés egyes képviselő-testületi határozatok módosításáról

Révész Péter: Gyakorlatilag arról van szó, hogy módosítani kell egyes közbeszerzési
eljárások bonyolítására létrehozott bíráló bizottságok tagjainak személyét. Miután dr.
Előházi Zsófia munkaviszonya meg fog szűnni, ezért a bíráló bizottsági tagok közül
őt  ki  kell  emelni  és  más  jogi  végzettségű  bizottsági  tagra  tesz  az  előterjesztés
javaslatot, hogy más kerüljön bele dr. Előházi Zsófia helyett.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 88/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési Bizottság  megtárgyalta  az  egyes
képviselő-testületi  határozatok  módosításáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  Hatvan  város
közvilágítási  hálózatának  működéséhez  szükséges  villamosáram  beszerzése
tárgyban indított közbeszerzési eljárásról szóló 441/2010. (VII. 26.) számú képviselő-
testületi határozat módosításáról szóló 606/2010. (X. 28.) számú határozatát hatályon
kívül helyezi. 

Határidő: 2010. november 26.
Felelős:    Hatvan város jegyzője

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 89/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési Bizottság  megtárgyalta  az  egyes
képviselő-testületi  határozatok  módosításáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 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.) önkormányzati rendelet 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. Szabó József
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: bíráló bizottság”

Határidő: 2010. november 26.
Felelős:    Hatvan város jegyzője  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 90/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési Bizottság  megtárgyalta  az  egyes
képviselő-testületi  határozatok  módosításáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  599/2010.  (X.  28.)  számú
határozatát módosítja és szövegezését – egységes szerkezetben – az alábbiak szerint
állapítja meg:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „egyes kórházi
eszközök beszerzése” tárgyában nemzeti eljárás rendben 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.)  önkormányzati
rendelet 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. Szabó József
5) Braun Zsófia, főosztályvezető (Költségvetési Főosztály) 
A  tárgyi  közbeszerzési  eljárás  pénzügyi  forrása  az  597/2010.  (X.  28.)  számú
képviselő-testületi határozattal biztosított.



Határidő: 2010. december 31.
Felelős: bíráló bizottság”

Határidő: 2010. november 26.
Felelős:    Hatvan város jegyzője  

33./ napirendi pont 
Előterjesztés  Hatvan  Város  Önkormányzata  Pályázati  és  projektmenedzsment
szabályzatának módosításáról

Papp István: Polgármester úr javaslatára felállítunk egy ilyen projektmenedzsmentet.
Polgármester  dönthet  1  MFt-ig,  bruttó  1-8  MFt  között  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és
Városfejlesztési Bizottság dönt. Bruttó 8 MFt  felett, ami közbeszerzési eljárás alá fog
esni, az a képviselő-testület hatáskörébe fog tartozni. Itt van egy határozati javaslat,
hogy ez a projektmenedzsment mit fog csinálni,  ilyen pld. a pályázatok figyelése,
érdekelté  téve  őket,  hogy  a  legjobb  dolgokat  hozzák  ki  belőle,  tehát  ennek  a
felállításáról van szó, és ezt a polgármester úr javaslatára megtárgyaljuk. Azt akarja
polgármester úr,  hogy a pályázatok sikeresebbek legyenek, minél több pályázaton
tudjunk  nyerni  és  egy  ilyen  társaságot  létrehozzunk.  Azért  is  van  itt,  hogy  a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 8 MFt összegig saját hatáskörben
tud dönteni kivitelezői munkákról, bármiről az összeghatáron belül. Tehát nem kerül
a testület elé, hanem saját hatáskörben dönthetünk róla.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 91/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési Bizottság  megtárgyalta  Hatvan  Város
Önkormányzata Pályázati és projektmenedzsment szabályzatának módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  pályázati
eljárási rendjéről és a projektek megvalósításának módjáról szóló Pályázati és projekt
eljárásrendi  szabályzatot  –  2010.  december  1-jei  hatályba  lépés  mellett  –  jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: 2010. december 1.
Felelős:    Hatvan város jegyzője  

34./ napirendi pont 
Beszámoló a 2010. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról

Révész Péter: A Környezetvédelmi Program alapján minden évben be kell számolni
az  elvégzett  feladatokról,  hogy  mennyiben  volt  az  összhangban  azzal  a
Környezetvédelmi  Programmal,  amely  hosszabb  időszakot  ölel  át.  Ez  a  mostani



beszámoló  ettől  egy  lényegesen  nagyobb léptékű  épp azért,  mert  új  a  képviselő-
testület, illetve új bizottság van, és nemcsak a 2010. évben elvégzett feladatokat tettük
bele ebbe a mostani beszámolóba.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 92/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési Bizottság  megtárgyalta  a  2010.  évben
elvégzett  környezetvédelmi  feladatokról  szóló  beszámolót  és  az  alábbi  határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Hatvan  Város
Környezetvédelmi  Programjának  és  Hulladékgazdálkodási  Tervének  intézkedési
terveiben  szereplő,  elvégzett  környezetvédelmi  feladatokról  szóló  2010.  évi
beszámolót.

Határidő: 2010. november 26.
Felelős:    Gazdasági Főosztály

35./ napirendi pont 
Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú közterületen álló fásszárú növények
kivágásáról

Papp  István: Itt  többek  kértek  fakivágási  engedélyt,  ehhez  kéri  az  előterjesztő  a
határozati javaslat elfogadását és ezeknek a fáknak az engedélyezését a kivágásra. A
helyszíni szemle gondolom megtörtént.
Révész Péter: Igen, tanácsnok úr is részt vett rajta.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 93/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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  –
Kovács  Sándor  3000  Hatvan,  Mészáros  Lázár  u.  37.  szám  alatti  lakos  kérelmét
elbírálva  –  úgy  dönt,  hogy  tulajdonosi  hozzájárulását  adja  az  önkormányzati
tulajdonú hatvani 510/3 hrsz.-ú közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Mészáros
Lázár u. 37. számú ingatlan előtt álló 2 db meggyfa kérelmező általi kivágásához.

Határidő: 2010. november 30. (a kiértesítésre)
Felelős:    Gazdasági Főosztály 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 94/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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  –
Karácsony Csaba 3000 Hatvan, Martinovics u. 11. szám alatti lakos kérelmét elbírálva
– úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő



hatvani 4642 hrsz.-ú közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Martinovics u. 11.
számú ingatlan előtti közterületen álló 4 db platánfa kérelmező általi kivágásához.

Határidő: 2010. november 30. (a kiértesítésre)
Felelős:    Gazdasági Főosztály 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 95/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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 – Dr.
Bencze András és Szabó János 3000 Hatvan, Szabadság u. 46., illetve 48. szám alatti
lakosok  kérelmét  elbírálva  –  úgy  dönt,  hogy  tulajdonosi  hozzájárulását  adja  az
önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 3955 hrsz.-ú közterületen, természetben a
3000 Hatvan, Szabadság u. 46., illetve 48. számú ingatlan előtti közterületen álló 9 db
fenyőfából 4 db fenyőfa kérelmező általi kivágásához azok ritkítása céljából.

Határidő: 2010. november 30. (a kiértesítésre)
Felelős:    Gazdasági Főosztály

36./ napirendi pont 
Előterjesztés  önkormányzati  tulajdonú  intézmény  által  használt  ingatlanon
történő fakivágásról

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 96/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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 2003 hrsz.-ú, természetben a Hatvan,
Bajcsy-Zsilinszky  u.  13.  számú  ingatlanon  álló  4  db  ecetfa,  illetve  3  db  juharfa
kerüljön kivágásra.

Határidő: 2010. november 30. 
Felelős:    Gazdasági Főosztály 

37./ napirendi pont 
Beszámoló a Hatvani Lokomotív Sport Egyesület 2010. évi működéséről

Papp István: Amit felróttak nekünk, az nem a mostani bizottság és képviselő-testület
sara,  hogy  nem  részesültek  támogatásban.  Itt  leírják,  hogy  milyen  eredményeket
értek  el,  a  tényleges  kiadásaikat,  és  a  hozzájárulásunkat  kérik  ahhoz,  hogy ezt  a
pénzösszeget megkapják tőlünk és valószínűleg meg is fogják kapni. 
Braun  Zsófia: Ezekkel  a  sportegyesületekkel,  akik  most  soron  következnek  az
előterjesztésekben,  Hatvan  Város  Önkormányzata  egy-egy  megállapodást  kötött,
melyben  rendelkezik  arról,  hogy  milyen  időszakban  milyen  beszámolási



kötelezettsége  van  az  egyesületnek,  nemcsak  szöveges  beszámolóval,  hanem
pénzügyi elszámolási kötelezettséggel is. Jelen esetben a novemberi testületi ülésre
ennek  a  három  sportegyesületnek  van  kötelezettsége,  hogy  ezen  határidőben
beszámoljon és ennek a kötelezettségnek tesznek eleget most a sportegyesületek.
Kovács Gábor Istvánné: Személyesen voltam kinn ennél a pályánál, fényképeket is
készítettünk. Áldatlan állapotok vannak.
Mikó Gábor: Ehhez egy segédanyagot adtunk be.
Braun Zsófia:  A következő  évi költségvetés előkészítéséhez ezeket a kérelmeket a
koncepcióhoz folyamatosan gyűjtjük össze és akkor lehet  majd ezeket  figyelembe
venni.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 97/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési Bizottság  megtárgyalta a  Hatvani
Lokomotív  Sport  Egyesület  2010.  évi  működéséről  szóló  beszámolót  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Hatvani  Lokomotív  Sport
Egyesület  2010.  évi  működéséről   szóló  –  jelen  határozat  mellékletét  képező  –
beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.  

Határidő: 2010. november 30. (tájékoztatásra)
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján

38./ napirendi pont 
Beszámoló a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület 2010. évi működéséről

Monori Géza: Nagyon köszönjük az erkölcsi és anyagi támogatásukat. 312 gyerek
versenyez  ebben  az  egyesületben,  óvodások,  első,  második,  harmadik,  negyedik,
ötödik és hatodikos korosztályú gyerekek, ahol már lányok is vannak.
Papp István: Ez a pénzeszköz elégséges Önöknek?
Monori Géza: Van a minőségben egy kicsi visszalépés, ugyanis észak-magyarországi
régiós  bajnokságban  szerepeltünk  az  első  három  évben,  Debrecen,  Nyíregyháza,
Békéscsaba,  tehát  iszonyatos  utazási  költségek  voltak,  de  jól  szerepeltünk,  mert
Nyíregyháza, Debrecen mögött mindig a harmadik, negyedikek voltunk. Ezek már
profi klubok hozzánk képest. Most szülőkkel oldjuk meg, 8-10 kocsiba beültetjük a
gyerekeket, van, amikor 15 autóval is megyünk.
Papp István: Ezt majd az új költségvetésünkben figyelembe vesszük, polgármester
úrral,  a  kabinettel,  frakcióval  is  megbeszéljük.  Majd  egy  ilyen  előterjesztés
kiegészítést jó lenne, ha benyújtana az egyesület és megbeszéljük, hogy mire lenne
még szükség,  mert  fontos,  hogy a  gyerekek jó  kezekben legyenek és  le  legyenek
kötve. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 98/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Góliát
Diáksport Egyesület 2010. évi működéséről szóló beszámolót és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Hatvani  Góliát  Diáksport
Egyesület  2010.  évi  működéséről   szóló  –  jelen  határozat  mellékletét  képező  –
beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.  

Határidő: 2010. november 30. (tájékoztatásra)
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján

39./ napirendi pont 
Beszámoló  a  Hatvani  Kézilabda  és  Szabadidő  Sportegyesület  2010.  évi
működéséről

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság 99/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési Bizottság  megtárgyalta a  Hatvani
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 2010. évi működéséről szóló beszámolót és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő
Sportegyesület 2010. évi működéséről  szóló – jelen határozat mellékletét képező  –
beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.  

Határidő: 2010. november 30. (tájékoztatásra)
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján

40./ napirendi pont 
Előterjesztés  a  hátrányos  helyzetű  tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó
Programjában való részvételről

Papp István: Mint  gyakorló pedagógus,  ezt a  pénzt  keveselltem,  én megemeltem
volna, de ha ennyit kértek, akkor ennyit fognak kapni. Itt arról van szó, hogy egy
olyan gyereket segítünk, aki ügyes és szeretne részt venni ebben a programban. Havi
lebontásban  6.000,-  Ft  körüli  összeget  fog  kapni  és  erről  hozunk  egy  határozati
javaslatot.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 100/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési Bizottság  megtárgyalta a  Hátrányos
Helyzetű  Tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó  Programjában  való  részvételről
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja Benei
Kitti (lakik: 3000 Hatvan, Rákóczi u. 21.) részvételét a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában, és maximum 5 tanévre, tanévenként 10
hónapra, havi 6.000,- forint ösztöndíjat nyújt számára. 



A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a  Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany  János  Tehetséggondozó  Programjában  Benei  Kitti  támogatására  a  2011.
költségvetési évben     4 hó x 6.000,- forint = 24.000,- forint Hatvan város költségvetési
rendeletébe betervezésre kerül. A továbbiakban az ösztöndíj pénzügyi fedezetét az
adott tárgyévi költségvetési rendeletben biztosítja. 

Határidő: 2010. december 5. (a képviselő-testületi határozat kiadására)
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Szervezési Főosztály útján
41./ napirendi pont 
Előterjesztés Trianoni Emlékmű felállításáról 

Papp István: Volt már ilyen előterjesztés korábban, hogy szeretnénk felállítani egy
trianoni  emlékművet  a  Penny  Marketnél,  van  ott  egy  öregotthon,  azt  szépen
megcsináljuk és ott lesz a nyugdíjas klub. Tudom, hogy Szécsényi Ernő részéről is
volt már próbálkozás az előző ciklusban, az a lényeg, hogy van egy új előterjesztés,
amiben le van írva, hogy mit szeretnénk megvalósítani és erről kellene határozatot
hoznunk.
Kovács  Gábor  Istvánné: A  tervrajzok  az  emlékműről  megvannak,  tehát  készen
vannak,  de nem adja át  a  Jobbik részére, viszont a Jobbik is  szeretne részt  venni
hivatalosan  a  trianoni  emlékműnek  a  felállításában,  nemcsak  a  Fidesz.  Ehhez  mi
ragaszkodunk. Ez már Szabó Zsolt polgármester úrnak is lett jelezve.
Papp  István: Hozunk  egy  határozatot  arról,  hogy  a  szándék  megvan  és  erre  a
pénzeszköz rendelkezésre áll.
Ludányi Brigitta: A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.
évi  XX.  törvény 109.  szakaszának (1)-(2)  bekezdése alapján ezekben az  esetekben
szakvélemény  kikérése  kötelező,  ez  megtörtént,  ahogy  az  előterjesztésben  is
olvasható. A Képző- és Iparművészeti Lektorátustól már érkezett egy szakvélemény
a Szécsényi Ernő által tett javaslatra és az adott emlékműre. A szakértők véleménye
szerint a bemutatott tárgy önálló művészeti alkotásként nem értékelhető. Korrekten
kivitelezett, szabadtéri jellé való felnagyítása egy kisméretű jelvénynek. Hozzátették,
hogy  az  emléktárgy  ideiglenes  elhelyezésének  tudomásul  vételét,  engedélyezését
javasolja  a  Képző-  és  Iparművészeti  Lektorátus  mindaddig,  amíg  az  emlékállítás
szándéka méltó tartalmú és kivitelezési műben megvalósulhat.  Tulajdonképpen itt
ideiglenesen lehetne ezt az emlékművet felállítani, de közben van egy koncepció a
trianoni  emlékmű  felállításának  folyamatára.  2010.  december  elején  már  ezt  a
tervpályázatot ki kell írni és fel kell kérni a Képző- és Iparművészeti Lektorátust is,
szakvéleményt  ad,  szakértésben  segít,  zsűrit  állít.  Február  közepén  történik  a
pályázatok beadása, február végén pedig eredményhirdetés történik a zsűri által, a
képviselő-testület  kijelölt  tagjai  ennél  a  zsűrizésnél  figyelemmel  kísérhetik  az
eseményeket,  a  képviselő-testület  fog  dönteni,  hogy  kinek  az  alkotása  kerül
felállításra  március  közepén,  és  úgy  három hónap áll  rendelkezésre  az  emlékmű

felállítására.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 101/2010. (XI. 18.) számú – 5
„igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési Bizottság  megtárgyalta  a  Trianoni
Emlékmű  felállításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Nemzeti
Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvény alapján Trianoni
Emlékművet állít a 3978/60. helyrajzi számú ingatlanon. Az emlékmű felállítására és
az  emlékmű  felállítási  helyszínének  térrendezésére  összesen  29  millió  forint
költségkeretet  határoz  meg,  amelyből  a  2011.  évben  12  millió  forint  költségkeret
felhasználása  várható,  mely  összeg  Hatvan  város  2011.  évi  költségvetésében
tervezésre kerül, a további fennmaradó költségeket a képviselő-testület az adott évi
költségvetési rendeletében biztosítja. 

Határidő: 2011. június 4. (megvalósításra a Nemzeti Összefogás Napján)
Felelős:    Szinyei András alpolgármester a Költségvetési Főosztály és Szervezési

      Főosztály útján

Ezt  követően Papp István elnök 11.50  órakor  zárt  ülést  rendelt  el,  ahol  még egy
napirendi pont került megtárgyalásra, melyről külön jegyzőkönyv készült. 
 

K.m.f.

__________________________________ __________________________________
            Papp István   Jávorkáné Jenei Katalin

                    bizottság elnöke                                                    jegyzőkönyvvezető


