
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült : Hatvan  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  Pénzügyi,  Gazdasági  és
Városfejlesztési Bizottság 2011. február 10-én 11,00 órakor a Polgármesteri Hivatal
kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről

Jelen vannak:

Papp István bizottsági elnök
Mikó János bizottsági tag
Lestyán Balázs bizottsági tag
Bagi Miklós bizottsági tag
Marján János bizottsági tag

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:

Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Hegymeginé Medveczki Éva adóügyi osztályvezető
dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt
Uti Csabáné pályázati osztályvezető
dr. Zámbó László AS. Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolg. Nonprofit 

Közhasznú Kft. ügyvezetője

Jegyzőkönyvvezet ő: Iványosné Berényi Anita

* * *

Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. 

Ezt  követően  megállapította,  hogy  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  öt
tagjának részvételével az ülés határozatképes. 

A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata  volt.

� Levetetni  kérte  –  Szinyei  András  alpolgármester  el őterjesztésében  a  meghívón
feltüntetett 1. napirendi pontot:

� Előterjesztés a Trianon emlékm ű környezetének tervezésére vonatkozóan

� Felvetetni kérte a következő előterjesztéseket:
� Előterjesztés a  hatvani  0531/2  hrsz.-ú  ingatlanon  lév ő  önkormányzati

bérlakásokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésre
� Előterjesztés  a  Grassalkovich  M űvelődési  Ház  által  a  Nemzeti  Kulturális

Alapprogram Zenei Szakmai Kollégiumához benyújtandó  pályázatáról

Kérte a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontok módosítására tett javaslatát fogadják el. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:
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62/2011. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési
Bizottsága a 2011. február 10-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

N A P I R E N D
NYÍLT ÜLÉS:

1. Előterjesztés  az  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt
Felelősségű Társaság további ügyvezetőjének megválasztásáról, az alapító okirat módosításáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

2. Előterjesztés  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  által  megnyert  TÁMOP-
6.2.4/A/09/1 kódszámú „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi  intézmények számára” című

pályázattal kapcsolatos projekt átadásáról az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 1-2. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd

3. Előterjesztés  a  TIOP-1.1.1/07/1  kódszámú,  „A  pedagógiai  reformot  támogató  informatikai
infrastruktúra fejlesztése” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárásról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

4. Előterjesztés  az  önkormányzati  tulajdonú  hatvani  893/70  hrsz.-ú  ingatlan  eladásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjesztő 3-4. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 3-4. napirendi pontig: Schósz Gabriella irodavezető

5. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő fakivágásokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella irodavezető

6. Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata és az önkormányzati intézmények gazdálkodásának
2010. évi pénzügyi helyzetéről

(TÁJÉKOZTATÓ - TUDOMÁSULVÉTEL)
Előterjesztő, előadó: Szabó Zsolt polgármester

7. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

8. Előterjesztés  a  hatvani  0531/2   hrsz.-ú  ingatlanon  lévő  önkormányzati  bérlakásokkal  
kapcsolatos tulajdonosi döntésre
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd

9. Előterjesztés  a Grassalkovich  Művelődési  Ház által  a  Nemzeti  Kulturális  Alapprogram Zenei  
Szakmai Kollégiumához benyújtandó pályázatáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella irodavezető
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1. napirendi pont
Előterjesztés  az  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendel őintézet  Nonprofit  Közhasznú
Korlátolt Felel ősségű Társaság további ügyvezet őjének megválasztásáról, az alapító
okirat módosításáról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

dr. Kovács Éva ügyvédjelölt
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján a gazdasági célok megvalósítása
érdekében  szükségessé  válik  a  jelenlegi  ügyvezető  mellé  egy  gazdasági  végzettséggel  és
ezirányú  tapasztalattal  rendelkező  ügyvezető  megválasztása.  Az  előterjesztés  1.  határozati
javaslatában szerepel,  hogy az egyszemélyes tulajdonos dönt a gazdasági  társaság vezető
tisztségviselőjének, ügyvezetőjének kiválasztásáról.

Papp István bizottsági elnök
Elmondta, hogy az orvosok között rendet kell tenni. Külső ember ezt jobban meg tudja oldani.
Cél, hogy hatékonyan működjön a Kórház. 
Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  egyéb kérdés,  észrevétel  nem volt,  javasolta  annak
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

63/2011. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  az  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt
Felelősségű  Társaság  további  ügyvezetőjének  megválasztásáról,  az  alapító  okirat
módosításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata, mint az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (cg.száma:  10-09-031298,
székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16., a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemé-
lyes tulajdonosa és legfőbb szerve akként dönt, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségvise-
lőjének, ügyvezetőjének Dr. Stankovics Éva (anyja neve: Vági Ilona, lakik: 1023 Budapest, Me-
cset u. 8. 2/3.) választja meg 2011. február 15. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtar-
tamra bruttó 800.000,- Ft munkabér megállapítása mellett a jelen határozat mellékletét képező
munkaszerződésben foglalt feltételekkel, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert az új ügy-
vezető munkaszerződésének aláírására.

Határidő: azonnal (munkaszerződés aláírására)

Felelős: Hatvan város polgármestere

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

64/2011. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  az  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt
Felelősségű  Társaság  további  ügyvezetőjének  megválasztásáról,  az  alapító  okirat
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módosításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház- Rendelő-
intézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szá-
ma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16., a továbbiakban: gazdasági tár-
saság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján az alábbiak
szerint módosítja:
17./ A társaság ügyvezetői: Dr. Zámbó László - an: Nyilas Borbála - lakcíme: 3516 Miskolc, Bá-
dogos u. 15. 1/1. Dr. Stankovics Éva – an.: Vági Ilona – lakcíme: 102 3 Budapest, Mecset u.
8. 2/3. Az ügyvezetők külön nyilatkozat aláírásával nyilatkoztak, hogy olyan ok, tény vagy körül-
mény, - beleértve összeférhetetlenségi ok is - amely személyüket az ügyvezetői tisztség ellátá-
sából kizárná (2006. évi IV. törvény 21- 25. §-ai / nem áll fenn, megbízatásukat elfogadták. Az
ügyvezető nem lehet egyidejűleg a társaság és az alapító ügyvezetője, illetve képviseletre jogo-
sultja, felügyelő bizottságának elnöke és tagja. A közhasznú szervezet megszűntét követő két
évig nem lehet más nonprofit szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan köz-
hasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – ve-
zető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette
ki. Az ügyvezető illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szerve-
zetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt.
Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja) nem köthet a saját nevében
vagy javára a közhasznú társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az
alapító okirat kifejezetten megengedi. A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (Ptk.
685. §. b) pontja) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
A közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját - a bárki által megkö-
tés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
Képviselet, üzletvezetés, cégjegyzés módja:
A társaság ügyvezetői önállóan jegyzik a céget. Az ügyvezetők jogosultak a társaság képvisele-
tére, üzletvezetésre. A társaság cégének jegyzése oly módon történik, hogy a céget bármely
ügyvezető jegyzi akként, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá
nevét önállóan csatolja az aláírási címpéldány szerint. Az ügyvezető jogosult az ügyvezető
igazgatói cím használatára.

A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogok at Dr. Stankovics Éva ügyvezet ő

igazgató gyakorolja.

18./ Az ügyvezetők jogköre, megbízatásuk időtartama:

Az ügyvezet ők e tisztségre vonatkozó megbízása 2011. január 1. napjától, illetve 2011.
február 15. napjától kezd ődő hatállyal határozatlan id őtartamra szól.

Az ügyvezetők újraválaszthatók, illetőleg megbízatásuk az alapító határozatával a lejárat előtt
visszavonható. Az ügyvezetők bármikor visszahívhatók. Az ügykörébe eső tevékenységével
harmadik személynek okozott kárért a társaság a felelős, ugyanakkor kötelezettségei megsze-
gésével a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint az ügy-
vezető felel.

Határidő: azonnal (alapító okiratot módosító okirat aláírására)

Felelős: Hatvan város polgármestere

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

65/2011. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  az  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt
Felelősségű  Társaság  további  ügyvezetőjének  megválasztásáról,  az  alapító  okirat
módosításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata, mint az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031298,
székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16., a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemé-
lyes tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosí-
tó okirat szövegét elfogadja. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó Zsolt polgármestert az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító
okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.

Határidő: 2011. március 14. (okiratok cégbírósági benyújtására)

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. által  megnyert
TÁMOP-6.2.4/A/09/1  kódszámú  „Foglalkoztatás  támogat ása  egészségügyi
intézmények  számára”  cím ű  pályázattal  kapcsolatos  projekt  átadásáról  az  Albe rt
Schweitzer  Kórház-Rendel őintézet  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felel ősségű
Társaság részére

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

dr. Kovács Éva ügyvédjelölt
A Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  egészségügyi  divíziója  részt  vett  a
„Foglalkoztatás  támogatása  egészségügyi  intézmények  számára”  elnevezésű  pályázaton,
melyhez Hatvan Város Önkormányzata, mint tulajdonos 2010. áprilisi képviselő-testületi ülésén
hozzájárult. Időközben 2010. dec. 31-jével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Zrt.  egészségügyi  divíziója megszűnt,  és 2011. január 1-jével az Albert  Schweitzer  Kórház-
Rendelőintézet  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  látja  el  a  kórház  üzemeltetését.  A  Hatvani
Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  és  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőpintézet
Nonprofit Közhasznú Kft. projektgazda váltásáról kíván megállapodni. Tulajdonosi döntés kell a
kórháznak és szükséges a polgármester aláírása a projekt átadás-átvétel jognyilatkozathoz.

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

66/2011. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta az a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. által megnyert TÁMOP-
6.2.4/A/09/1 kódszámú „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” című
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pályázattal  kapcsolatos  projekt  átadásáról  az  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére szóló  előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10- 020250, adószá-
ma: 14551420-2-10) és az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.
(székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16., cg.száma: 10-10- 031298, adószáma:
23027381-1-10) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként dönt, hogy hozzájárulását adja a
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. és az Albert Schweitzer Kórház-Rendelő-
intézet Nonprofit Közhasznú Kft. között a 6.2.4/A-09/1-2010- 0039 jelű TÁMOP pályázat projekt
átadás-átvételéhez, és ezzel egyidejűleg felhatalmazza Hatvan Város Polgármesterét a jelen
határozat mellékletét képező projekt átadás-átvételhez szükséges jognyilatkozat aláírására.

Határidő: 2011. február 15.

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

3. napirendi pont
Előterjesztés  a  TIOP-1.1.1/07/1  kódszámú,  „A  pedagógia i  reformot  támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése” tárgyban i ndítandó közbeszerzési eljárásról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Uti Csabáné pályázati osztályvezet ő
Ezt  a pályázatot  még 2008-ban nyújtották be,  az Oktatási  és Kulturális  Minisztérium 2010.
április  6-án  kelt  levelei  alapján  a  pályázatok  2008-tól  eddig  tartaléklistán  szerepeltek.  A
támogatás igénybevételének feltételei  megváltoztak,  így  további  mellékletek  benyújtása vált
szükségessé 2010. évben. 2010. év végére került  aláírásra a támogatói okiratok. A szigorú
szabályozásnak  megfelelően  célszerű  a  projekt  megvalósításával  kapcsolatban  felmerülő
közbeszerzési eljárás bonyolítására közbeszerzési tanácsadót igénybe venni, mely megbízási
díjnak  pénzügyi  forrása  pályázatban  biztosított.  Három  árajánlat  került  bekérésre.  Az
előterjesztés 1. határozati javaslatában a legkedvezőbb ajánlatevő szerepel, amihez tulajdonosi
döntés szükséges.

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

67/2011. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  a  TIOP-1.1.1/07/1  kódszámú,  „A  pedagógiai  reformot  támogató  informatikai
infrastruktúra fejlesztése” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  „A  Széchenyi  István
Szakközépiskola  informatikai  fejlesztése”  című,  TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 azonosítószámú,
valamint  „A  hatvani  iskolák  informatikai  fejlesztése”  című  pályázatot  TIOP-1.1.1-07/1-1086
azonosítószámú  pályázati  támogatásból  beszerzésre  kerülő  informatikai  eszközök
közbeszerzési eljárásának bonyolításához szükséges közbeszerzési tanácsadási szolgáltatást
Dr.  Turcsányi  Dániel  ügyvéd,  hivatalos  közbeszerzési  tanácsadótól,  (székhely:  3300  Eger,
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Bajcsy Zs.  u. 3.  II/5.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot  tevőtől  rendeli
meg 250 000.- Ft  + ÁFA, azaz bruttó 312 500.-Ft megbízási díj  ellenében. A megbízási díj
pénzügyi forrása a pályázatok költségvetéseiben biztosított.

Határidő:  2011. február 28. (megbízási szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város jegyzője

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

68/2011. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  a  TIOP-1.1.1/07/1  kódszámú,  „A  pedagógiai  reformot  támogató  informatikai
infrastruktúra fejlesztése” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  „A  Széchenyi  István
Szakközépiskola  informatikai  fejlesztése”  című,  TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 azonosítószámú,
valamint  „A  hatvani  iskolák  informatikai  fejlesztése”  című  pályázatot  TIOP-1.1.1-07/1-1086
azonosítószámú  pályázati  támogatásból  beszerzésre  kerülő  informatikai  eszközök
beszerzésére   általános,  egyszerű,  nyílt  eljárásrendben  közbeszerzési  eljárás  induljon.  A
Széchenyi  István Szakközépiskola informatikai fejlesztése” című,  TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071
azonosítószámú pályázaton belül az eszközbeszerzés becsült értéke bruttó 4 757 500 Ft,  „A
hatvani iskolák informatikai fejlesztése” című pályázat - melynek azonosítószáma TIOP-1.1.1-
07/1-2008-1086  -   keretében  beszerzendő  informatikai  eszközök  becsült  bruttó  értéke
47 707 500  Ft,  összesen  a  becsült  érték  bruttó  52 465 000  Ft.  A  nettó  becsült  érték  41
972 000.- Ft.

Határidő:  2011. február 28. (közbeszerzési eljárás indítására)
Felelős: Hatvan város jegyzője

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

69/2011. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  a  TIOP-1.1.1/07/1  kódszámú,  „A  pedagógiai  reformot  támogató  informatikai
infrastruktúra fejlesztése” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  „A  Széchenyi  István
Szakközépiskola  informatikai  fejlesztése”  című,  TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 azonosítószámú,
valamint  „A  hatvani  iskolák  informatikai  fejlesztése”  című  pályázatot  TIOP-1.1.1-07/1-1086
azonosítószámú  pályázati  támogatásból  beszerzésre  kerülő  informatikai  eszközök
beszerzésére irányuló egyszerű eljárásrendű közbeszerzési eljárás megindulását megelőzően
bíráló bizottság alakuljon. „A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai fejlesztése” című,
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071  azonosítószámú  pályázaton  belül  az  eszközbeszerzés  becsült
értéke bruttó 4 757 500 Ft,  „A hatvani iskolák informatikai fejlesztése” című pályázat - melynek
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azonosítószáma TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 -  keretében beszerzendő  informatikai eszközök
becsült  bruttó értéke 47 707 500 Ft, összesen a becsült  érték bruttó 52 465 000 Ft.  A nettó
becsült  érték  41 972 000.-  Ft.  A  bíráló  bizottság  a  20/2011.  (I.  27.)  sz.  képviselő-testületi
határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1) Kondek Zsolt, képviselő – elnök;
2) Oroszlán Lajosné, képviselő;
3) dr. Szikszai Márta, jegyző;
4) dr. Turcsányi Dániel ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó;
5) Kovács János, irodavezető;
6) Uti Csabáné, osztályvezető.
A  képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy a tárgyi  közbeszerzési  eljárást  Hatvan
Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervében feltünteti. 

Határidő:  2011. február 28. (közbeszerzési eljárás indítására)
Felelős: Hatvan város jegyzője

4. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 893/7 0 hrsz.-ú ingatlan eladásáról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Az előző  bizottsági  ülésen bontottuk a pályázatot.  A pályázó  kérelmezte,  hogy a korábban
befizetett  terület  használati  díj  beszámításra kerüljön.  Ebben nem tudtunk dönteni,  ezért  az
állásfoglalást elhalasztottuk a soron következő ülésre.

Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  egyéb kérdés,  észrevétel  nem volt,  javasolta  annak
elfogadását. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

70/2011. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  az  önkormányzati  tulajdonú  hatvani  893/70  hrsz.-ú  ingatlan  eladásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú
hatvani 893/70 helyrajzi számú út megnevezésű, természetben 3000 Hatvan, Szepes Béla ut-
cának  egy  kiépítetlen  részét  alkotó,  2168  m2 alapterületű  ingatlan  elidegenítésre  irányuló,
752/2010. (XII. 16.) sz. határozata alapján meghirdetett  nyílt pályázati eljárást eredményesnek
nyilvánítja, és az ingatlant elidegeníti a Johnson Electric Hatvan Electronikai Termékek Korlátolt
Felelősségű Társasága (szh.: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 7., asz.: 13122791-2-10, a további-
akban: vevő) részére bruttó 4.593.750,- Ft vételáron. A vevő jogelődje és az önkormányzat kö-
zött 2003. július 30-án létrejött megállapodás alapján a vevő által korábban területhasználati díj-
ként befizetett nettó 3.500.000,- Ft beszámításra kerül a nettó vételárba, erre tekintettel a vevő-
nek bruttó 218.750,- Ft-ot kell az önkormányzatnak megfizetnie.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adásvételi szerződés meg-
kötésére.

Határid ő: 2011. március 31. (szerződéskötésre)
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
5. napirendi pont
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Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen tör ténő fakivágásokról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok
Kint  voltak helyszínelni,  végigjárták  a területet.  A Bajza  Gimnáziumnál   az akácfa beleér  a
felette található légkábelbe, ami egy teljesen elöregedett fa.
A  másik  a  görbeéri  tónál  van,  ami  a  vízelvezető  árokban  helyezkedik  el.  A  tulajdonos
kérelmezte a fa kivágását és a kérelmében leírásra került,  hogy a munkát önerőből  kívánja
elvégezni.

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő
Az önkormányzati  tulajdonban lévő  árkokat  kifogják  takarítani  a  Hatvani  Városgazdálkodási
Nonprofit  Zrt.-n  keresztül.  Hatvan  város  jelenlegi  víz  problémájának  egyik  fő  oka,  hogy  a
sóderos vízszintje 1 méterrel magasabb, az árok tisztítása már segítene.

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

71/2011. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva – Ács Ferenc 3000 Hatvan, Görbeéri tanya
157/4 hrsz. alatti lakos kérelmét elbírálva – úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 0158/1 hrsz.-ú, 0158/2 hrsz.-ú, 0144/1 hrsz.-ú, 0144/2 hrsz.-ú
közterületen, természetben a hatvani Görbeéri lőtér mellett álló 33 db fa kérelmező általi
kivágásához.

Határid  ő  :   2011. február 28. (a kiértesítésre)
Felel  ő  s:   Műszaki és Városfejlesztési Iroda

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

72/2011. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva – A Magyar Vöröskereszt Hatvani
Kirendeltségének munkatársa Márkus Tiborné kérelmét elbírálva – úgy dönt, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 2806/10 hrsz.-ú közterületen, természetben a 3000
Hatvan, Balassi Bálint u. 19. számú ingatlan előtti közterületen álló 1 db akácfa kerüljön
kivágásra.

Határid  ő  :   2011. február 28. (a kiértesítésre)

Felel  ő  s:   Műszaki és Városfejlesztési Iroda

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

73/2011. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva – Geiger István kérelmét elbírálva – úgy dönt,
hogy az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 0178 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú árok
növényzet ritkítási, valamint tisztítási munkálataihoz hozzájárul.

Határid  ő  :   2011. február 28. (a kiértesítésre)

Felel  ő  s:   Műszaki és Városfejlesztési Iroda

6. napirendi pont
Tájékoztató  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  az  önkorm ányzati  intézmények
gazdálkodásának 2010. évi pénzügyi helyzetér ől

(Tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő
Ezt  a  tájékoztatót  a  polgármester  úr  készítette  annak  függvényében,  hogy  a  2011.  évi
költségvetést befolyásoló tényezők ismerté váljanak. 2010. év végére működési hiány alakult ki,
az iparűzési adó mértéke 1,9%-ról 1%-ra való csökkentésével, likviditási gondok következtében
a  támogatásra  megvalósuló  utófinanszírozás  megelőlegezésével,  a  hiányok  pótlásának
hitelfelvételével. 

Papp István bizottsági elnök
Mivel  a  tájékoztatóval  kapcsolatban  kérdés,  észrevétel  nem  volt,  javasolta  annak
tudomásulvételét.

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  minden  tagja  a  tájékoztatóval
egyetértett és tudomásul vette.

7. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok
Megkérdezte,  hogy az előterjesztés 2/b. mellékletében a szociális feladatok személyi  jellegű
kifizetése 84.000 Ft, ez miből tevődik. 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő
Közcélú,  közhasznú  foglalkoztatások  önereje.  A  közcélú  foglalkoztatás  rendszere  többször
módosul, ezért van csak az önerő feltüntetve.

Marján János bizottsági tag
A helyi iparűzési adó miatt jelent a városnak ebben az évben változást?

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő
Tavaly a helyi iparűzési adó 864.250 eFt, figyelembe véve, hogy 2011. január 1-jétől az adó
mértéke 1%-ról 1,9 százalékra emelkedett az adónemből 1.120.000 eFt bevételt terveztek. Ez
biztonsággal van betervezve, tényleges számot a májusi adóbevallások alapján tudnak majd
mondani.
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Elmondta,  hogy a vezetőkkel,  irodavezetőkkel,  intézményvezetőkkel  többször  egyeztetett.  A
rendelettervezet  392.331  eFt  hiányt  tartalmaz,  amely  év  közben  folyószámlahitel
igénybevételével kerül finanszírozásra.
A  nyári  hónapok  alatt  a  költségvetési  intézmények  átvilágítása  folyik.  Létszámadatokat  is
meghatározva,  reméli  a  pozitív  kihatását.  A  kiadásnemnél  szükséges  a  kiadások
felülvizsgálata.  Csökkentésük  érdekében  2011-ben  az  intézmények  bevonásával  központi
közbeszerzésekre kerül sor. Bízik benne, hogy ezek után a  megtakarítások jönnek. 

Marján János bizottsági tag
Azt beszélik, hogy a felújításokra nincs pénz. 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő
Saját intézmények felújítására 2011. évben 34 millió Ft került betervezésre.

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

74/2011. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetési  rendeletének  elfogadásáról szóló
előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

8. napirendi pont
Előterjesztés  a hatvani  0531/2.  hrsz-ú ingatlanon lév ő  önkormányzati  bérlakásokkal
kapcsolatos tulajdonosi döntésre

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés tartalma tulajdonképpen arról szól, hogy felajánlják a lakás megvásárlását a
bérlőnek vagy  Magyar Állam tulajdonába kerül.

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő
Mivel a nagygombosi major műemléki épület, ezért van ez a két lehetőség.

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

75/2011. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  a  hatvani  0531/2  hrsz.-ú  ingatlanon  lévő  önkormányzati  bérlakásokkal
kapcsolatos  tulajdonosi  döntésre  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését a
hatvani 0531/2. hrsz-ú major művelési ágú ingatlanon lévő önkormányzati bérlakások értékesí-
téséről. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy megbízza Horváth Richárd alpolgármestert, hogy
méresse fel a bérlők vételi szándékait. Amennyiben a bérlők több, mint fele a vételi szándékát
kinyilvánítja, úgy be kell szerezni az ingatlanok forgalmi értékbecslését, mely alapján az ingatla-
nok eladásáról szóló képviselő-testületi döntés előkészíthető.

Határidő: a kérdőívek bérlők részére való kiküldésére: azonnal

Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Papp István elnök
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

76/2011. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  Polgármester  Úr  előterjesztésében
megtárgyalta  a  hatvani  0531/2  hrsz.-ú  ingatlanon  lévő  önkormányzati  bérlakásokkal
kapcsolatos  tulajdonosi  döntésre  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Amennyiben a bérlők többsége akként nyilatkozik, hogy nem kívánja megvásárolni a bérelt la-
kást, úgy készüljön előterjesztés az ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról a Magyar Állam ré-
szére.

Határidő: az előterjesztés előkészítésére: 2011. március 31.

Felelős: Horváth Richárd, alpolgármester

9. napirendi pont
Előterjesztés a Grassalkovich M űvelődési Ház által a Nemzeti Kulturális Alapprogram
Zenei Szakmai Kollégiumához benyújtandó pályázatáró l

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Uti Csabáné pályázati osztályvezet ő 
A  Grassalkovich  Művelődési  Ház  tegnap  jelezte,  hogy  a  2011.  évre  tervezett  kiemelt
programjainak támogatására pályázatot kívánnak benyújtani a Nemzeti Kulturális Alapprogram
Zenei Szakmai Kollégiumának pályázati felhívására. Az intézmény a pályázaton belül a hatvani
szimfoníkus  zenekar  hangversenysorozatára  kíván  pályázatot  benyújtani.  A  programok
tervezett összköltsége bruttó 2.100.000,- Ft. Ez az összeg Hatvan Város Önkormányzatának
2011.  évi  költségvetésében tervezésre  került  az intézmény feladatellátás helyén.  Elmondta,
hogy a bizottságnak az átruházott hatáskörében eljárva kell döntenie, hogy támogatja a fenti
pályázat  benyújtását,  mivel  1-8  millió  Ft  értékhatár  között  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és
Városfejlesztési Bizottság jóváhagyásával nyújtható be.

Papp István elnök
Mivel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban  egyéb kérdés,  észrevétel  nem volt,  javasolta  annak
elfogadását. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

77/2011. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete alapján bizottsági
átruházott hatáskörben úgy dönt, hogy támogatja a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hat-
van, Kossuth tér 24.) Nemzeti Kulturális Alapprogram Zenei Szakmai Kollégiumának pályázati felhívására
belföldi komolyzenei hangversenyélet támogatására témakörben a hatvani szimfonikus zenekar hangver-
senysorozatára programok megrendezésére pályázat  benyújtását.  Az intézmény a pályázaton belül  3
rendezvény támogatását tervezi.

- Jubileumi koncert a zenekar 80 éves fennállása alkalmából (időpontja: 2011. március 26.),
- Hatvan Város Napja alkalmából ünnepi koncert (időpontja: 2011. június 25.),
- Gyertyafényes Nyáresti Muzsika (időpontja: 2011. augusztus vége).

A programok tervezett összköltsége bruttó 2.100.000,- Ft, az igényelt támogatás összege 900.000,- Ft, a
megvalósításhoz szükséges önerő – melynek összege 1.200.000,- Ft – Hatvan Város Önkormányzatá-
nak 2011. évi költségvetésében tervezésre került az intézmény feladatellátási helyén.

Határid  ő  :   2011. február 15. (pályázat benyújtására)
Felel  ő  s:   Műszaki és Városfejlesztési Iroda

Papp István bizottsági elnök
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
nyílt ülését 12.30 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f

PAPP ISTVÁN

pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnök

   IVÁNYOSNÉ BERÉNYI ANITA

      jegyzőkönyvvezető
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