JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2011. június 29-én 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
Igazoltan távol maradt: Bagi Miklós tag
- Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető
- dr. Stankovics Éva az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezető igazgatója
- dr. Kovács Éva ügyvéd
- 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 a Markovits Kálmán Városi
Uszoda működési rendjének módosításáról szóló előterjesztést, amely a meghívóban 2.
napirendi pontként szerepel, a 35. napirendi pont (lakásrendelet) után tárgyalja meg,
valamint vegye fel a nyílt ülés napirendi pontjainak a végére a Hatvan, Szent Mihály utcai
buszváró helyek tábláinak megszüntetéséről szóló előterjesztést, a munka- és védőeszközök
beszerzéséről közfoglalkoztatottak részére című előterjesztést és a Horváth Richárd
önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásáról szóló előterjesztést.
Ezen kívül javasolta felvenni a zárt ülés 1. napirendi pontja után a hatvani 2712 hrsz.-ú
ingatlan tulajdonjogának megszerzése kapcsán megkötendő adásvételi szerződés tartalmára
vonatkozó előterjesztést.
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az
alábbi határozatokat hozta:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 455/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága 2011. június 29-i ülésének napirendi pontjaival kapcsolatban az
alábbi döntést hozza:
A bizottság
− a meghívóban szereplő 2. napirendi pontot – mely előterjesztés a Markovits Kálmán
Városi Uszoda működési rendjének módosításáról – a meghívó szerinti 26. napirendi
pont (Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek

−

−

bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról) után tárgyalja meg;
a nyílt ülés napirendi pontjai közé, a meghívó szerinti 35. napirendi pont
(Előterjesztés a hatvani 0485/1 és 0485/3 hrsz.-ú ingatlanokra kötött haszonbérleti
szerződés felmondására) után felveszi az alábbi anyagokat a következő sorrendben:
•
Előterjesztés a Hatvan, Szent Mihály utcai buszváró helyek tábláinak
megszüntetéséről
•
Előterjesztés munka- és védőeszközök beszerzéséről közfoglalkoztatottak
részére
•
Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képviselő képviselői kerete egy
részének felhasználásáról
a zárt ülés 1. napirendi pontja (Előterjesztés a hatvani közoktatási intézmények
intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatok elbírálásáról) után felveszi a hatvani
2712 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése kapcsán megkötendő adásvételi
szerződés tartalmára vonatkozó előterjesztést.

Határidő: 2011. június 29.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 456/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága 2011. június 29-i ülésének napirendjét a következők szerint
állapította meg:
Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. alapító
okiratának módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. és az Albert
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott
működési hitelre vonatkozó önkormányzati kezességvállalásról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
3. Előterjesztés a Központi Ügyelet Hatvan Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
üzletrészének az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.
által történő megvásárlásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
4. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője lemondásának
elfogadásáról, új ügyvezető megválasztásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
5. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.
által – az ÉMOP-4.1.2/A-11 pályázathoz – végrehajtandó intézményen belüli
kapacitás átcsoportosításához, valamint az előzetes többletkapacitás befogadáshoz
történő hozzájárulás tárgyában
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

6. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft. – számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének jóváhagyásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő 1-6. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 1-6. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd
7. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető
8. Előterjesztés a bölcsődei férőhellyel kapcsolatos személyi és dologi kiadásokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Kovács Imréné szociális osztályvezető
9. Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító
Okiratának módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
10. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői)
pályázatának elbírálásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
11. Előterjesztés a 2011/2012. nevelési év, tanév indításának előkészítéséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő 9-11. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 9-11. napirendi pontig: Kovács János intézmény-felügyeleti
irodavezető
12. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kizárólagos
tulajdonában levő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő
megvásárlásához szükséges hitel átvállalásáról, az adásvételi szerződés
módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
13. Előterjesztés címzett támogatással megvalósult szennyvízberuházás lezárásához
szükséges opciós költségek Lőrinci Város Önkormányzata részére történő vagyonjogi
átadásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
14. Előterjesztés polgármesteri keret elkülönítésére a költségvetésből
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő 12-14. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 12-14. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária irodavezető
15. Előterjesztés az „Egyes önkormányzati kezelésű közutak és járdák karbantartása”
tárgyában indított közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

16. Előterjesztés az „Utántöltő anyagok beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési
eljárásban meghozandó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
17. Előterjesztés az „Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru beszerzése” tárgyában
indított közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
18. Előterjesztés a „Tisztítószerek beszerzése” tárgyában
eljárásban meghozandó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

indított

közbeszerzési

19. Előterjesztés az Óhatvani Városi Köztemetőben szóróparcella helykijelöléséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
20. Előterjesztés a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című
pályázat benyújtásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
21. Előterjesztés a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat keretében
kötendő konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
22. Előterjesztés
a
hatvani
2602
hrsz.-ú ingatlan
meghosszabbításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

bérleti

szerződésének

23. Előterjesztés a hatvani szennyvízközmű üzemeltetésbe adásáról szóló szerződés
módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
24. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
25. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
26. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési rendjének módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő 15-26. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
27. Előterjesztés közterületi padok elhelyezésére képviselői keretből
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
28. Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének
felhasználásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
29. Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének
felhasználásáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
30. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogram” tárgyú
pályázathoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
31. Előterjesztés a Kossuth téri buszöblözet átépítés, valamint 4 db buszváró építés és
telepítés kivitelezőinek kiválasztásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
32. Előterjesztés a Hatvan közigazgatási területén belül lévő egyes zárt csapadékcsatorna
szakaszok takarításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
33. Előterjesztés egyes utcanév táblák és forgalomtechnikai elemek elhelyezéséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
34. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
35. Előterjesztés a hatvani 0485/1 és a 0485/3 hrsz.-ú ingatlanokra kötött haszonbérleti
szerződés felmondására
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
36. Előterjesztés a Hatvan, Szent Mihály utcai
megszüntetéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

buszváró

helyek

tábláinak

37. Előterjesztés munka- és védőeszközök beszerzéséről közfoglalkoztatottak részére
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
38. Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képviselő képviselői kerete egy
részének felhasználásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő 27-38. napirendi pontig: Schósz Gabriella irodavezető
Előadó 15-38. napirendi pontig: Schósz Gabriella irodavezető
Zárt ülés napirendi pontjai:
1. Előterjesztés a hatvani közoktatási intézmények intézményvezetői álláshelyére kiírt
pályázatok elbírálásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző
2. Előterjesztés a hatvani 2712 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése kapcsán
megkötendő adásvételi szerződés tartalmára
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd
Határidő: 2011. június 29.

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
1./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. alapító okiratának
módosításáról
dr. Kovács Éva: Gazdasági társaság olyan tevékenységeket folytathat, melyek az alapító
okiratában fel lettek tüntetve és az APEH részére bejelentésre kerültek. Tekintettel arra, hogy
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. az előterjesztésben meghatározott
tevékenységi köröket kívánja folytatni a jövőben a szociális szövetkezetek működése
kapcsán, szükséges az alapító okiratba történő felvétel. Ez szükségessé teszi az alapító okirat
módosítását, amely az alapító hatáskörébe tartozik.
Papp István: Lényeg az, hogy a szociális földprogram beindul. Kapnak majd vetőmagot,
földterületet azok, akikről úgy gondoljuk, hogy erre jogosultak lesznek és emiatt ezt a
rendeletet módosítani kell.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 457/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. alapító okiratának módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve akként dönt, hogy a gazdasági társaság alapító
okiratába felvételre kerülnek a TEÁOR’08 besorolás szerinti alábbi tevékenységi körök:
01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése
01.24 Almatermésű, csonthéjas termesztése
01.25 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
01.27 Italgyártási növény termesztése
01.29 Egyéb évelő növény termesztése
Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 458/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. alapító okiratának módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete,
mint
a
Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000
Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági
társaság alapító okiratát a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 18. § (2)
bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítja:
4.1. A társaság közhasznú célszerinti tevékenységi körei:

A társaság közhasznú főtevékenysége: 82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő
üzleti szolgáltatás
A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei:
01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése
01.24 Almatermésű, csonthéjas termesztése
01.25 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
01.27 Italgyártási növény termesztése
01.29 Egyéb évelő növény termesztése
01.61 Növénytermesztési szolgáltatás
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.20 Lakó- és nem lakó épület építése
42.11 Út, autópálya építése
42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.91 Vízi létesítmény építése
43.11 Bontás
43.12 Építési terület előkészítése
43.13 Talajmintavétel, próbafúrás
43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31 Vakolás
43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.34 Festés, üvegezés
43.39 Egyéb befejező építés máshova nem sorolt
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.30 Kempingszolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21 Rendezvényi étkeztetés
56.29 Egyéb vendéglátás
56.30 Italszolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
74.90 M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység
81.30 Zöldterület-kezelés
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
93.29 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
Határidő: azonnal (alapító okiratot módosító okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 459/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. alapító okiratának módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító
okiratot módosító 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. július 30. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. és az Albert
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott működési
hitelre vonatkozó önkormányzati kezességvállalásról
Papp István: Úgy tudom, hogy ezt a 70 MFt-ot kibővítjük 100 MFt-ra, ugye?
dr. Kovács Éva: Igen, a képviselő-testület korábbi határozatában hozzájárulását adta 250 MFt
keretösszegű hitel felvételéhez. Ebből 70 MFt-ot a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt., 180 MFt-ot pedig a kórház vett fel. A hitelszerződések határozatlan
időtartamra szólnak, ezzel ellentétben a testületi határozat úgy szól, hogy egy éven belül
történő visszafizetés mellett vállalja a kezességet az önkormányzat. Mivel a testületi
határozatban és a hitelszerződésben a kezességvállalás időtartama nem egyezik meg, ezért
egyrészről szükséges határozatlan időtartamra módosítani, másrészről pedig a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. likviditási problémái miatt kérte a
keretösszeget 70 MFt-ról 100 MFt-ra megemelni.
Marján János: Ezt a kettőt megpályáztattuk vagy ez külön lezajlott már?
dr. Kovács Éva: Ez egy korábbi határozatnak a módosítása.
Marján János: A két banknál egyforma a kamatfeltétel? Eddig nem volt kezességvállalás az
önkormányzat részéről?
dr. Kovács Éva: Volt eddig is kezességvállalás, csak a testületi határozat úgy szólt, hogy egy
éven belüli visszafizetés mellett, ezért mindig módosítani kellett a testületi határozatot, mert
egy éven belül nem fizeti vissza, hiszen a hitelszerződés maga határozatlan időtartamú.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 460/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. és az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott működési hitelre vonatkozó
önkormányzati kezességvállalásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.)
és az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09031298 székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb
szerve akként dönt, hogy módosítja a 24/2011. (I. 27.) számú testületi határozatát akként,
hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Zrt. a K&H Bank Zrt.-vel SFD-MUN-10-0495-NCC-CORP-ZRT-1. számú folyószámlahitelszerződését módosítsa akként, hogy a folyószámla-hitelkeret 70.000.000,-Ft, azaz

Hetvenmillió forint összegről 100.000.000,-Ft, Egyszázmillió forint összegre felemelésre
kerüljön.
Határidő: azonnal (Városgazdálkodási Zrt. értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 461/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. és az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott működési hitelre vonatkozó
önkormányzati kezességvállalásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.)
és az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09031298 székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb
szerve akként dönt, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy Hatvan Város Önkormányzata a
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vonatkozásában 100.000.000,- Ft
hitelösszegig, valamint az Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú
Kft. vonatkozásában 180.000.000,- Ft hitelösszegig, a hitelszerződések rendelkezései alapján,
határozatlan időtartamra készfizető kezességet vállaljon.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét, valamint Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma:
10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) vezérigazgatóját a fenti tartalmú
hitelszerződés, illetőleg a készfizető kezességet vállaló okirat aláírására.
Határidő: 2011. augusztus 31. (a hitelszerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

3./ napirendi pont
Előterjesztés a Központi Ügyelet Hatvan Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
üzletrészének az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.
által történő megvásárlásáról
Papp István: A Központi Ügyelet Hatvan Nonprofit Kft. üzletrészét 500 eFt névértékben
vásároljuk meg és az új Kft. augusztus 1-től fog indulni.
dr. Kovács Éva: A Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás hozta létre 2010. augusztus
1.-jén a Központi Ügyelet Hatvan Nonprofit Kft.-t. Ez a Nonprofit Kft. látta el korábban az
ügyeleti teendőket. Most már ezt a kórház átvette, azonban a kórháznak különböző okok
miatt a pályázatokon történő részvétele nem lehetséges, tekintettel arra, hogy még nincs egy
lezárt gazdasági éve, illetve a magas dolgozói létszám miatt, ezért a kórház vezetése
célszerűnek látja a Központi Ügyelet Hatvan Nonprofit Kft.-t megvásárolni, ezzel lehetőség
nyílik a különböző pályázatokon történő részvételre.
dr. Stankovics Éva: Ezt megtöltjük még egyéb tartalommal is, tehát ez egy szolgáltatói
jellegű Kft. lesz a nagy kórházi cég mellett.
Papp István: Augusztus 1-jétől ez menni fog?
dr. Stankovics Éva: Reményeink szerint igen.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 462/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Központi Ügyelet
Hatvan Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének az Albert Schweitzer
Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. által történő megvásárlásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa alapított Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.szám: 10-09-031298, adószáma: 23027381-1-10, székhelye: 3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 16.) a Központi Ügyelet Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-030913, adószáma. 22751807-1-10, székhelye:
3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 3.) alapítója, Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú
Társaulás 500.000,-Ft névértékű üzletrészének névértéken történő megvásárolása
érdekében tárgyalásokat folytasson, amennyiben ezen tárgyalások eredményre
vezetnek a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társaulásnak, mint alapítónak
Központi Ügyelet Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban
levő 500.000,-Ft névértékű üzletrészét névértéken megvásárolja.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza az Albert
Schweitzer
Kórház-Rendelőintézet
Egészségügyi
Szolgáltató
Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét az üzletrész-átruházási
szerződés aláírására, valamint az ügyvezető felé történő tagváltozással kapcsolatos
bejelentési kötelezettség megtételére.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezetője
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer
Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. alapítója felhatalmazza a társaság
ügyvezetőjét az üzletrész-átruházás következtében szükséges cégbírósági
változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezetője

4./ napirendi pont
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője lemondásának
elfogadásáról, új ügyvezető megválasztásáról
Papp István: Kempf Károly Ignác ügyvezető úr lemondott különböző okokra hivatkozva,
ezért új igazgatót nevezünk ki; Jagodics Milán kap megbízást.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 463/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyvezetője lemondásának elfogadásáról, új ügyvezető megválasztásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12., cg.száma: 10-09-031348)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény 31. § (2) bekezdése alapján Kempf Károly Ignác (anyja neve: Bodó Matild, lakik: 2363
Felsőpakony, Deák Ferenc u. 3.) e tisztségre vonatkozó lemondását 2011. június 30. napjával
tudomásul veszi, és akként határoz, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény 87. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul Kempf Károly Ignác határozatlan
időtartamra fennálló munkaviszonyának 2011. június 30. napjával közös megegyezéssel
történő megszüntetéséhez.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat
mellékletét képező munkaviszony megszüntető okirat és a szükséges egyéb okiratok
aláírására.
Határidő: 2011. július 4. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 464/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyvezetője lemondásának elfogadásáról, új ügyvezető megválasztásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12., cg.száma: 10-09-031348)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény 141. § (2) bekezdés j) pontja alapján úgy dönt, hogy a gazdasági társaság vezető
tisztségviselőjének, ügyvezetőjének Jagodics Milánt (anyja neve: Fehér Ágnes, lakik: 3000
Hatvan, Székely u. 2.) választja meg 2011. július 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan
időtartamra bruttó 250.000,- Ft munkabér megállapítása mellett a jelen határozat mellékletét
képező munkaszerződésben foglalt feltételekkel.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat
mellékletét képező munkaszerződés és a szükséges egyéb okiratok aláírására.
Határidő: 2011. július 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 465/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyvezetője lemondásának elfogadásáról, új ügyvezető megválasztásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12., cg.száma: 10-09-031348)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:

-

az alapító okirat 17. és 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

17./ A társaság ügyvezetője:
Jagodics Milán (anyja neve: Fehér Ágnes, lakcíme: 3000 Hatvan, Székely u. 2.)
Az ügyvezető külön nyilatkozat aláírásával nyilatkozott, hogy olyan ok, tény vagy
körülmény – beleértve összeférhetetlenségi ok is –, amely személyét az ügyvezetői tisztség
ellátásából kizárná (2006. évi IV. törvény 21- 25. §-ai), nem áll fenn, megbízatását elfogadta.
Az ügyvezető nem lehet egyidejűleg a társaság és az alapító ügyvezetője, illetve képviseletre
jogosultja, felügyelő bizottságának elnöke és tagja.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más nonprofit szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.
Az ügyvezető illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet 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
megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem
részesítheti.
Képviselet, üzletvezetés, cégjegyzés módja:
A társaság ügyvezetője kizárólagosan és önállóan jegyzi a céget.
Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére, üzletvezetésre.
A társaság cégének jegyzése oly módon történik, hogy a céget az ügyvezető jegyzi akként,
hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá nevét kizárólagosan és
önállóan csatolja az aláírási címpéldány szerint.
Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára.
18./ Az ügyvezető jogköre, megbízatása időtartama:
Az ügyvezető e tisztségre vonatkozó megbízása 2011. július 1. napjától kezdődő hatállyal
határozatlan időtartamra szól.
Az ügyvezető újraválasztható, illetőleg megbízatása az alapító határozatával a lejárat előtt
visszavonható. Az ügyvezető bármikor visszahívható.
Az ügykörébe eső tevékenységével harmadik személynek okozott kárért a társaság a felelős,
ugyanakkor kötelezettségei megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári
jog általános szabályai szerint az ügyvezető felel.
Határidő: 2011. július 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 466/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyvezetője lemondásának elfogadásáról, új ügyvezető megválasztásáról

szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12., cg.száma: 10-09-031348)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító
okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét
az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának
átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.
Határidő: 2011. július 30. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

5./ napirendi pont
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. által
– az ÉMOP-4.1.2/A-11 pályázathoz – végrehajtandó intézményen belüli kapacitás
átcsoportosításához, valamint az előzetes többletkapacitás befogadáshoz történő
hozzájárulás tárgyában
dr. Kovács Éva: A képviselő-testület 246/2011. sz. határozatában úgy döntött, hogy
konzorciumi tagként részt kíván venni a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú
pályázaton. Ehhez azonban intézményen belüli kapacitásátcsoportosításra van szükség,
melyhez a vonatkozó jogszabályok szerint kell az intézményfenntartónak a hozzájárulása,
illetve szükséges még ezen kívül a többletkapacitás befogadásához történő hozzájárulás is az
intézményfenntartó részéről.
Papp István: Ez azt jelenti, hogy ha azokat az ágyakat megszüntetjük, akkor a másik irányba
többletet tudunk szolgáltatni órában?
dr. Stankovics Éva: Nem megszüntetjük, hanem átcsoportosítjuk. Nem szűnik meg, csak
más funkciót kap.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 467/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Albert Schweitzer
Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. által – az ÉMOP-4.1.2/A-11 pályázathoz –
végrehajtandó intézményen belüli kapacitás átcsoportosításához, valamint az előzetes
többletkapacitás befogadáshoz történő hozzájárulás tárgyában készített előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve akként határoz, hogy az intézményen belüli kapacitás
átcsoportosítás iránti kérelemben foglaltakhoz a benyújtandó ÉMOP-4.1.2/A-11 kódszámú,
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” pályázat sikeres elbírálása esetén (amennyiben a
pályázati pénzügyi források biztosítása kerülnek a pályázó Hatvan Város Önkormányzata
részére) hozzájárulását adja ahhoz, hogy az intézményen belüli kapacitás átcsoportosítás az
alábbiak szerint megtörténjen:
1. Parádi krónikus gasztroenterológiai osztály 30-as ágyszáma 24-re csökkenjen
2. Parádi krónikus nőgyógyászati osztály 25 ágyszáma 20-ra csökkenjen
3. A 11 utókezelő ágyak megszüntetése miatt 55 óra/hét kapacitást átvihető a járóbeteg
szakellátásba. Ezt a pályázat részeként, a neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció

járóbeteg szakellátás kapacitásának biztosításával 10 óra/hét szakorvosi óra és 45
óra/hét nem szakorvosi óraszámban kerüljön felhasználásra.
Határidő: értelem szerint, legkésőbb 2013. szeptember 1-ig
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 468/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Albert Schweitzer
Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. által – az ÉMOP-4.1.2/A-11 pályázathoz –
végrehajtandó intézményen belüli kapacitás átcsoportosításához, valamint az előzetes
többletkapacitás befogadáshoz történő hozzájárulás tárgyában készített előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve akként határoz, hogy az előzetes többletkapacitás befogadási
iránti kérelmet – a benyújtandó ÉMOP-4.1.2/A-11 kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése” pályázat sikeres elbírálása esetén – (amennyiben a pályázati pénzügyi források
biztosítása kerülnek a pályázó Hatvan Város Önkormányzata részére) támogatja az alábbiak
szerint:
1./ Kardiológiai rehabilitáció esetében 15 óra/hét szakorvosi és 25 óra/hét nem
szakorvosi óra
2./ Pulmonológiai és légzésrehabilitáció ellátásához 10 óra/hét szakorvosi és 20 óra/hét
nem szakorvosi óra.
Határidő: 2011. július 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

6./ napirendi pont
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft. – számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének jóváhagyásáról
dr. Kovács Éva: A bizottság korábbi határozataiban már elfogadta az Albert Schweitzer
Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. szabályzatait.
Ezeknek a szabályzatoknak a módosítása azonban több szempontból is szükségessé vált,
tekintettel a szakszervezet munkájára, illetve a gyakorlatban kialakult egyéb körülményekre
és ez a szervezeti és működési szabályzat szerint a bizottság hatáskörébe tartozik.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 469/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti
átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 26.) ügyvezetése által elkészített Térítésdíj ellenében igénybe vehető
egészségügyi szolgáltatásokról szóló Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 470/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti
átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 26.) ügyvezetése által elkészített Térítési díjtáblázatról szóló Szabályzat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 471/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti
átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 26.) ügyvezetése által elkészített Vezetékes és Mobiltelefon Használatáról
szóló Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 472/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti
átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 26.) ügyvezetése által elkészített Orvos-Nővérszállás Használatáról szóló
Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 473/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti
átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan,

Balassi Bálint u. 26.) ügyvezetése által elkészített Hirdetőfelületek Hasznosításáról szóló
Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 474/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti
átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 26.) ügyvezetése által elkészített Foglalkoztatási Szabályzat módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 475/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti
átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 26.) ügyvezetése által elkészített Elhunytakkal kapcsolatos teendőkről szóló
Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 476/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti
átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 26.) ügyvezetése által elkészített Behajtási és Parkolási Szabályzat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 477/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti

átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 26.) ügyvezetése által elkészített Iratkezelési Szabályzat módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 478/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti
átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 26.) ügyvezetése által elkészített Gépjármű Üzemeltetési és Használati
Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 479/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti
átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 26.) ügyvezetése által elkészített Eszközök és Források Leltárkészítési és
Leltározási Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 480/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti
átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 26.) ügyvezetése által elkészített Ügyeleti-Készenléti Szabályzat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

7./ napirendi pont

Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
Papp István: Itt fel van sorolva, hogy kik kapnak 40 eFt-os életkezdési támogatást, amit 18
éves korukban majd igénybe vehetnek.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 481/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési
támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési
támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet alapján
•

Haller István (szül.: Hatvan, 2010. 04. 29., a. n.: Mócsány Krisztina) Hatvan, Nagy
Sándor utca 9. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Haller Kornél (szül.: Hatvan, 2010. 04. 29., a. n.: Mócsány Krisztina) Hatvan, Nagy
Sándor utca 9. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Srei Adél Zorka (szül.: Budapest 08, 2010. 12. 15., a. n.: Ivacska Regina Judit) Hatvan,
Tabán út 18. 3. em. 8.a. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet
igénybe;
Cseppentő Donát (szül.: Gyöngyös, 2010. 05. 02., a. n.: Bolla Zsuzsanna) Hatvan, Vas
Gereben utca 12., 2 em. 6.a. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet
igénybe;

•

•

Boissinot Tamás (szül.: Hatvan, 2011. 03. 08., a. n.: dr. Rozgonyi Nikoletta) Hatvan,
Tizeshonvéd utca 22. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Sipos Csongor (szül.: Hatvan, 2010. 11. 05., a. n.: Gergely Nikolett) Hatvan, Horváth
Mihály út 19. 1.em. 1.a. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet
igénybe;

•

Szabó Mátyás (szül.: Hatvan, 2010. 11. 20., a. n.: dr. Böjte Gyöngyi) Hatvan, Harang
utca 15. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Kovács Ádám (szül.: Hatvan, 2011. 01. 26., a. n.: Bogoly Melinda) Hatvan, Honvéd
utca 9. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Perecz Gábor (szül.: Hatvan, 2010. 10. 15., a. n.: Matula Krisztina) Hatvan,
Dembinszky utca 29. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Katona Noémi (szül.: Hatvan, 2011. 02. 11., a. n.: Varró Lívia) Hatvan, Doktay Gyula
utca 118. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Juhász Kevin (szül.: Hatvan, 2011. 03. 26., a. n.: Vankó Brigitta) Hatvan, Mikes utca
51. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Sufránszki Áron (szül.: Budapest 06., 2011. 01. 05., a. n.: Szép Anikó) Hatvan, Hársfa
utca 4. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Kállai Koppány (szül.: Budapest14., 2010. 11. 27., a. n.: dr. Magyar Diána) Hatvan,
Horváth Mihály út 11. 2. em. 6.a. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet
igénybe;

•

Marzahn Olívia (szül.: Kistarcsa, 2010. 07. 20., a. n.: Kisádám Szilvia) Hatvan, Fuvaros
utca 12. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Lakatos Nikolasz Ronaldó (szül.: Hatvan, 2010. 12. 16., a. n.: Nagy Erzsébet) Hatvan,
Legány Ödön utca 63. 1 a. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet
igénybe;

•

Hurubán Dusán (szül.: Budapest 08., 2011. 02. 07., a. n.: Telek Anett) Hatvan, Ifjúság
útja 19. 1 em. 4 a. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Rátz Zoé (szül.: Hatvan, 2011. 03. 17., a. n.: Békefalvi Eszter) Hatvan, Temető utca 57.
szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Versits Tibor (szül.: Budapest 03, 2010. 05. 28., a. n.: Regian Laura) Hatvan, Rákóczi út
52/A. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Jenei Balázs (szül.: Kistarcsa, 2011. 03. 08., a. n.: Bora Ildikó) Hatvan, Szabadság út 25.
2.a. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Tamaska Bálint (szül.: Kistarcsa, 2010. 12. 22., a. n.: Szabó Tímea) Hatvan, Czuczor
Gergely utca 8. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Szabó Simon Gellért (szül.: Gyöngyös, 2011. 02. 27., a. n.: Kocza Tünde) Hatvan,
Szabadság út 17. I lph. TT. 3.a. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet
igénybe;

•

Basa Bodza Laura (szül.: Gyöngyös, 2010. 07. 28., a. n.: Ferkó Judit) Hatvan, Görgey
utca 24. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Bárány Norina (szül.: Hatvan, 2011. 01. 15., a. n.: Szigeti Szandra) Hatvan, Munka
utca 8/A. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Fodor Gábor (szül.: Budapest 09., 2011. 01. 10., a. n.: Sándor Éva) Hatvan, Szabadság
út 15. 15B lph. TT 3 a. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet
igénybe;

•

Kiss Petra Zsaklin (szül.: Hatvan, 2010. 10. 05., a. n.: Kalafut Bianka) Hatvan, BajcsyZsilinszky út 89. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 1.000.000,- Ft – azaz Egymillió
Forint – támogatást biztosít Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.)
önkormányzati rendelet 3. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő
„babakötvény” előirányzat terhére.
Határidő: a támogatás utalása a határozathozataltól számított 30 napon belül
Felelős: Hatvan város jegyzője a Gazdálkodási Iroda vezetője útján

8./ napirendi pont
Előterjesztés a bölcsődei férőhellyel kapcsolatos személyi és dologi kiadásokról
Papp István: A Szivárvány Szociális Szolgálat keretén belül működő Hajós Alfréd úti
intézményben a bölcsődei férőhely 14 fő és ehhez kell szeptembertől embereket felvenni. Ide
le van írva, hogy mire van szükség és mennyi a pénzügyi vonzata ennek. A pénzügyi fedezet
rendelkezésre áll.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 482/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a bölcsődei férőhellyel
kapcsolatos személyi és dologi kiadásokról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Intézmény keretében működő Hajós A. úti Bölcsőde dolgozói létszámát 1 fő
kisgyermeknevelő és 1 fő technikai dolgozó státusszal 2011. szeptember 1-jétől bővíti. A
férőhelybővítés 2011. évi költségvetési kihatása személyi jellegű kiadások járulékok
figyelembe vételével 837.000,- Ft, dologi kiadások tekintetében 406.000,- és egyszeri
kiadások tekintetében 727.000,- Ft, melynek fedezete a normatív állami támogatás 1.482.000,Ft összegben, saját bevétel 229.000,- Ft összegben és a további szükséges 259.000,- Ft Hatvan
város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet általános
tartalékából kerül átcsoportosításra.
Határidő: 2011. július 01.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

9./ napirendi pont

Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító
Okiratának módosításáról
Papp István: Miután az előző kuratóriumi tagok lemondtak, új kuratóriumi tagokat
választunk és új elnököt. Itt fel van sorolva, hogy mire használjuk a pénzt. A kuratórium
létszáma csak öt fő lesz: egy elnök, egy alelnök és három tag. Örömünkre Lestyán Balázs
képviselő társunk is benne lesz ebben.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 483/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Heves Megyei
Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és
Területfejlesztési Alapítvány alapítója a Kuratórium létszámát 9 fő helyett, 5 főben
határozza meg, és tudomásul veszi Sasi Károlyné a Heves Megyei Vállalkozás- és
Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi elnökének ezen tisztéről történő lemondását,
egyúttal a
képviselő-testület az Alapítvány kuratóriumi elnökévé határozatlan
időtartamra Farkas Zoltánt választja meg.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Nyerges Andor a
Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Kuratóriumi Társelnökének
ezen tisztéről történő lemondását, egyúttal a képviselő-testület az Alapítvány
kuratóriumi társelnökévé határozatlan időtartamra Vicsev Pétert választja meg.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Alföldy Zoltán, Bátka
László, Gégény Tibor, Keresztesi József, Palik Tibor, Rab Béla a Heves Megyei
Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi tagjainak ezen tisztéről történő
lemondását, egyúttal a képviselő-testület az Alapítvány kuratóriumi tagjaivá határozatlan
időtartamra Dr. Sipos Mihályt, Lombeczki Pétert, Lestyán Balázst választja meg.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Vállalkozás- és
Területfejlesztési Alapítvány Felügyelő Bizottságának létszámát 5 fő helyett, 3 főben
határozza meg, és tudomásul veszi hogy a Felügyelő Bizottság elnökének megbízatása
lejárt, ezért a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Felügyelő
Bizottság elnökévé 3 éves időtartamra Tóthné Csáki Évát választja meg.
A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Felügyelő Bizottsági
tagjainak megbízatása lejárt, ezért Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Felügyelő Bizottság tagjainak
3 éves időtartamra Földesi Dánielt, és Dr. Kovács Gábort választja meg.

3. - Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 4.) pontja (az
alapítvány célja) az alábbiak szerint módosul:
„4.) Az iroda jogosult a Heves Megyei Vállalkozói Központ név használatára.”
- A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának 5.)
pontja (az alapítvány vagyona és gazdálkodása) az alábbiak szerint módosul:

„5.) Az alapítók által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott induló vagyon: 18.400.000,Ft, azaz: Tizennyolcmillió-négyszázezer forint, mely összeget az OTP és Kereskedelmi
Bank Rt. Heves Megyei Igazgatósága kezelt az alapításkor.
Az Alapítvány céljainak elérésére az Alapítvány vagyona és annak hozadékai szolgálnak.
Az Alapítvány induló vagyonának terhére is teljesíthetők az Alapítványi céloknak
megfelelő kiadások. Az Alapítvány vagyonának mindenkori év végi záróállománya
értékének 10 %-át kockázati tartalékba kell helyezni, és azt elkülönítetten kell kezelni.
Az Alapítvány vagyonából kell fedezni az Alapítvány kezelésével, működtetésével,
valamint a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda (Heves Megyei Vállalkozói Központ
elnevezés alatt)”
- A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának 7.)
pontja (az alapítvány szervei) az alábbiak szerint módosul:
„7.1) Az Alapítvány kezelő szervezete az öt fős kuratórium. A kuratórium elnökét,
társelnökét és 3 tagját az alapítók határozatlan időtartamra jelölik ki.
A kuratórium elnöke: Farkas Zoltán (lakcím: 3300 Eger Széchenyi u. 8., anyja neve:
Bukta Mária)
A kuratórium társelnöke: Vicsev Péter (lakcím: 3300 Eger Bartakovics u. 8., anyja neve:
Mikó Márta)
A kuratórium tagjai:
- Dr. Sipos Mihály (lakcím: 3300 Eger Pázmány Péter út 4., anyja neve: Szedmák Mária)
- Lombeczky Péter (lakcím: 3326 Ostoros Ady Endre u. 1., anyja neve: Kiszály Erzsébet)
- Lestyán Balázs (lakcím: 3000 Hatvan Tóth Árpád u. 5, anyja neve: Berkes Piroska)
A Kuratórium a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda - Vállalkozói Központ, amely az
Alapítvány titkársági feladatait is ellátja - szervezetén belül működő alapítványi
titkárság által előkészített anyagok alapján ülésein dönt.”
- A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának 12.)
pontja (kiemelkedően közhasznú tevékenység) hatályon kívül helyezésre kerül.”
- A Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának 16.)
pontja (A kuratórium működése) az alábbiak szerint módosul:
„16.) A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik.”
- A Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának 20.)
pontja (A kuratórium döntéseinek közlése) az alábbiak szerint módosul:
„20.) A Kuratórium döntéseit meghozatalától számított 15 napon belül az érintettekkel
írásban kell közölni. A Kuratórium döntéseit a Heves Megyei Vállalkozás és
Területfejlesztési Alapítvány honlapján történő közzététellel hozza nyilvánosságra.”
- A Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának 23.)
pontja (Felügyelő Bizottság) az alábbiak szerint módosul:

„23.) Alapítók az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére Felügyelő
Bizottságot hoznak létre. A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll, megbízatásuk
időtartama három évre szól.
A Felügyelő Bizottság:
A Felügyelő Bizottság elnöke: Tóthné Csáki Éva (lakcím: 3360 Heves Béla király út 6.,
anyja neve: Kis Katalin)
A Felügyelő Bizottság tagjai:
- Földesi Dániel (lakcím: 3300 Eger Pozsonyi u. 2., anyja neve: Tiliczki Judit)
- Dr. Kovács Gábor (lakcím: 3300 Eger Árpád u. 34., anyja neve: Kovács Ida)”
- A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának 24.)
pontja (Záró rendelkezések) a 12.) pont (kiemelkedően közhasznú tevékenység) törlése
miatt az alábbiak szerint módosul:
„24.) Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

4.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét, hogy a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány
módosított, egységes szerkezetbe foglalt - a határozat mellékletét képező - Alapító
Okiratát aláírja.

Határidő: 2011. július 30. (az Alapító Okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

10./ napirendi pont
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának
elbírálásáról
Kovács János: Hárman pályáztak, a három pályázó közül csak egy pályázónak a pályázata
felelt meg a követelményeknek, így az a szakmai bíráló bizottság elé kerülhetett. A bíráló
bizottság kifejtette álláspontját, ugyanakkor felmerült az, hogy az elmúlt időszak
tapasztalata alapján esetleg célszerű lenne egy váltás és mivel a megbízott igazgatónak a
megbízatása amúgy is lejár június 30.-án, ennek következtében lehetőség teremtődik, hogy
egy új ember kapjon megbízást. Természetesen a pályázat eredménytelen, ennek
következtében újból ki kell írni. A vezetői megbízás visszavonása után a dolgozót eredeti
álláshelyébe vissza kell helyezni és mivel korlátozott, tehát meg van szabva a művelődési
háznak az álláshely száma, ezért plusz egy álláshely fejlesztés szükséges.
Mikó János: Azt ki dönti el, hogy a pályázat kinek sikeres és kinek nem? Ki láthat ebbe bele?
Kovács János: Bárki megnézheti az Intézmény-felügyeleti Irodán. Pályázati kiírás alapján
kellett benyújtani a dokumentációt, azt a két főt, akinek nem felelt meg a pályázata,
felszólítottuk hiánypótlásra, de a hiánypótlás keretében nem tudták pótolni azokat a
dokumentumokat, amelyek kellettek. Az egyik hölgy kifogással is élt, viszont ma postázzuk
azt a szakmai véleményt, amit megkaptunk, ez egyértelműen tartalmazza, hogy a vezetői
megbízáshoz milyen végzettség szükséges és ezzel ő nem rendelkezik.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 484/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Grassalkovich
Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Grassalkovich
Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátására 2011. május 1. napján
kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
Határidő: 2011. július 05. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 485/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Grassalkovich
Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen határozat melléklete
szerint a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) igazgatói
állására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást kíván közzétenni.
Határidő: 2011. július 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 486/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal, valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Grassalkovich
Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Grassalkovich
Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával az újabb pályázati
kiírás elbírálásának eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2011. szeptember 30. napjáig
Szabóné Laczi Saroltát bízza meg. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
- a H fizetési osztály 4 fizetési fokozat garantált illetménye:
- további szakképesítés:
- nyelvvizsgapótlék:
- szakmai gyakorlat vezetéséért járó pótlék:
- összesen:
- összesen kerekítve:
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):
- magasabb vezetői pótlék (225%):
- mindösszesen:
Határidő: 2011. július 01. (a munkajogi dokumentumok kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

148.925,- Ft
10.425,- Ft
10.000,- Ft
7.000,- Ft
176.350,- Ft
176.400,- Ft
178.600.- Ft
45.000,- Ft
400.000,- Ft

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 487/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Grassalkovich
Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Grassalkovich
Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) álláshelyeinek számát 7 főről 8 főre
bővíti 2011. július 1. napjától, ami 2.136.077,-Ft többletkiadással jár és tartalmazza az
intézményben foglalkoztatott plusz egy fő közművelődési szakember I. besorolású
közalkalmazott illetményét és egyéb járulékait, mely Hatvan város 2011. évi költségvetéséről
szóló 8/2011. (II. 16.) sz. önkormányzati rendeletének 1. mellékletében szereplő működési
hiányt növeli és folyószámlahitel igénybevételével kerül finanszírozásra.
Határidő: 2011. július 01.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 488/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Grassalkovich
Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (6) bekezdése alapján Matiszlovicsné
Horváth Éva határozott idejű megbízott igazgatói (magasabb vezetői) kinevezésnek lejártát
követően 2011. július 1. napjától határozatlan idejű közalkalmazotti alapkinevezése szerinti
közművelődési szakember I. munkakörben továbbfoglalkoztatásra kerül a Grassalkovich
Művelődési Házban (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.). Az illetményét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes
kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint
állapítja meg:
- az I fizetési osztály 14 fizetési fokozat garantált illetménye:
- további szakképesítés:
- összesen:
- összesen kerekítve:
- mindösszesen:

262.345,- Ft
18.364,- Ft
280.709,- Ft
280.700,- Ft
280.700,- Ft

Határidő: 2011. július 01. (a munkajogi dokumentumok kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

11./ napirendi pont
Előterjesztés a 2011/2012. nevelési év, tanév indításának előkészítéséről
Kovács János: Hatvan város átszervezi a közoktatási rendszerét és az eddig meghozott
döntésekre, valamint a már tárgyalt általános iskolát, óvodát érintő koncepcióra, illetve
középiskolai koncepcióra épül ez az előterjesztés. Ez a következő tanév előkészítése. Az 1.
határozati javaslat voltaképpen azt érvényesíti, hogy a koncepcióban hajdanán is így
kerültek kiírásra az óvodavezetői pályázatok. Az I. változat B verzió volt. Ez azt jelenti, hogy

az oktatási törvény az egy-három csoportos óvodák esetében az óvodavezető kötelező
óraszámát 27 órában határozta meg. A koncepció tárgyalása során az volt az elv, hogy ezen
óvodák esetében is hat legyen a kötelező óraszám az óvodavezetőknek. Ehhez az kell, hogy a
képviselő-testület határozatot hozzon ebben az ügyben és ezt mindig egy tanévben tudja
meghozni. A 2. határozati javaslat az óvodákban engedélyezett óvodapedagógus és
dajkaálláshelyekről szól. Ez azt jelenti, hogy ezen önállóvá vált intézmények július 1-jétől
ennyi álláshellyel rendelkeznek dajka és óvodapedagógus tekintetében. Technikai
dolgozókat illetően már hozott a képviselő-testület határozatot. Ez a létszám úgy van
megállapítva, hogy mivel az óvodavezetők kikerültek a csoportból – hisz az óvodák önállóvá
váltak –, a csoportba óvodapedagógust kell tenni. Tehát ez öt óvodapedagógus álláshely
fejlesztést jelent városi szinten. A 3. határozati javaslat tartalmazza, hogy mennyi gyerek lesz
december 31-ig az óvodákban és ez alapján az adott óvodák hány óvodai csoportot
indíthatnak és mivel a jogszabály előírja, hogy maximális létszám fölött csak engedéllyel
lehetséges, ezért egyben ezt az engedélyt is megadjuk azon csoportok esetében, ahol ez a
létszám meghaladja a maximális létszámot, a 25-öt. A 4. határozati javaslat áttér az általános
iskolákra. Az általános iskolák esetében megvolt a beiratkozás. A tapasztalat az, hogy az 5.
sz. Általános Iskola tekintetében csökkent az érdeklődés, Új-Hatvan vonatkozásában többen
jöttek be Ó-Hatvanba és ez egy kicsit felborította az előre elképzelt osztályokat, arányokat.
Ez azt hozza magával, hogy kicsit aránytalan osztálylétszámok fognak kialakulni. Lesz olyan
iskola, ahol magas osztálylétszámok lesznek a legelső osztályok vonatkozásában, lesz olyan,
ahol esetleg valamivel alacsonyabb. Itt adja meg a képviselő-testület az engedélyt, hogy
Hatvanban összesen hét első osztály indulhat, ami azt jelenti, hogy az 5. sz. Általános
Iskolában egy osztály indul, a többiben kettő. Itt most az önkormányzati iskolákról beszélek,
hisz gyakorlatilag a tanév elejére az egyházi iskola fel tud állni. Hatvan város jegyzője
nyilvántartásba vette az egyházi iskolát, a működési engedélyt kiadta, most már csak az OMszám kérés van folyamatban, úgyhogy az egyházi iskola meg tudja kezdeni a működését és
ott egy első osztály fog indulni. Ez már nem Hatvan Város Önkormányzatának a
fennhatósága, hatásköre. Az 5. határozati javaslat az újonnan felálló iskolák tekintetében
határozza meg a pedagógus, illetve iskolapszichológus létszámot, ez most azt jelenti, hogy a
jelenlegi létszámot bontjuk az adott iskolákra. Ebben se csökkentés, se fejlesztés nincsen. A 6.
határozati javaslat azért lényeges, mert ehhez tartoznak a mellékletek, amelyek részletesen
tartalmazzák minden iskola esetében a jogszabály által előírt óraszámokat, amit egy-egy
óracsoport után oda kell tenni, meghatározza azt, hogy mennyi napközis csoport,
tanulószoba lehetséges. Jelenlegi tudásunk szerint a sajátos nevelési igényű tanulók
vonatkozásában is be tudtuk tenni a kötelező óraszámot. A sajátos nevelési igényű tanulók
létszámában mozgás, változás elképzelhető, ezt majd szeptemberben még egyszer meg kell
nézni. Az órakedvezményeket is be tudtuk tenni, ami jogszabály szerint jár. A fenntartó
részéről minden iskola vonatkozásában heti egy óra kedvezmény jönne be, annak érdekében,
hogy a szakmai színvonal megmaradhasson, hisz eddig is három munkaközösség volt és a
jövőt illetően is három munkaközösség működne az intézményekben. Ez alapján
kiszámítható, hogy ennyi óraszám mennyi álláshelyet igényel és az egyes intézményekben
mennyi lesz a túlóra. Az álláshelyek alapján, ami kijött, most lehet meghatározni azt, hogy
majd szeptember 1-jétől az intézmények mennyi álláshellyel fognak működni és itt lehet
látni azt, ha az 5. határozati javaslattal összevetem, hogy a Kossuth Lajos Általános Iskola
esetében a feladatellátás nem változik, tehát marad a létszám, a Kodály Zoltán Általános
Iskola esetében szintén, viszont az 5. sz. Általános Iskola vonatkozásában 28 helyett már csak
25 pedagógus álláshelyre lesz szükség. Ne feledjük, hogy egy osztály megy be, mint leendő
első osztály, tehát itt feladatcsökkenésről van szó, illetve a Szent István Általános Iskola
esetében az egyházi iskola gyerekeket visz el, a feladat csökken, ennek következtében ott ez
ennyi álláshely csökkenést jelent. Ez pontosan 16 + 3 álláshely csökkenés, ennyi szűnik meg
augusztus 31-vel. Ha megnézem az embereket, hogy kik vannak mögötte, akkor a 19-ből 12
dolgozó az, aki közös megegyezéssel át tud menni az egyházi iskolába, tehát marad 7. A
hétből egy álláshely mögött nyugdíjbamenetel van, akkor az hat, van egy félállás, ami

határozott idejű volt, ennek következtében az kiesik, akkor már 5,5-nél tartunk. Ez azt jelenti,
hogy várhatóan 5,5 álláshely mögött lesz majd ember, akit ez a leépítés érinteni fog. 2,5 úgy
néz ki az 5. sz. Általános Iskolából, a többi pedig a Szent István Általános Iskolából.
Mindezek alapján augusztus 31.-én 135-ről 116-ra fog változni a pedagógus álláshelyek
száma. A 7. határozati javaslat az osztály- és csoportlétszámokkal foglalkozik általános
iskolák vonatkozásában. A jogszabály előírja, hogy a maximális létszám fölött lévő osztályok
esetében most már a fenntartónak kell megadnia az engedélyt. Az induló első osztályok
esetében nem adtunk meg többet, mint azt az engedélyt, hogy az átlag létszám fölött
szervezhetőek. A maximális létszámot illetően azért kell megvárni augusztus 31.-ét, mert a
nyár folyamán változások várhatóak és fölösleges lenne kétszer ugyanazt a témát behozni,
tehát közvetlenül tanév elején, az augusztusi képviselő-testületi ülésen célszerű erre
visszatérni. A 8. határozati javaslat már a középfokkal foglalkozik és itt szeretném jelezni,
hogy a túlóraszámok lehetővé teszik egy pedagógus álláshellyel való emelését a pedagógus
álláshelyeknek, így lesz 30,5-ről 31,5. Ezáltal teremtődik meg egy olyan feltétel is, hogy
jogszabály alapján fel kell ajánlani a főigazgató úrnak pedagógus álláshelyet, miután a
vezetői megbízása megszűnik. A 9. határozati javaslat azzal foglalkozik, hogy a középfok
esetében nem lehet úgy előkészíteni a tanévindítást, mint az általános iskolák, óvodák
esetében, ahol már előre látható és kész tények vannak, viszont a középfok esetében, pl. a
Széchenyi István Szakközépiskolában a szakképző osztályok vonatkozásában, hogy most ott
egy osztály lesz, két osztály lesz, nem tudjuk megmondani, ezért tavaly is úgy volt, hogy az
augusztusi képviselő-testületi ülés tárgyalta, hisz most csak tervszámok alapján működne a
történet, ezért célszerű az augusztusi képviselő-testületi ülésre ezt bevinni. A 10. határozati
javaslat mindezen változások pénzügyi kihatására vonatkozik. Hajdanán valamikor a
koncepcióban pénzösszegeket is rendeltünk hozzá a Gazdasági Főosztállyal közösen
kidolgozva. Itt a határozati javaslatokban nem tudunk konkrét pénzösszegeket nevesíteni,
hisz nem tudtuk, hogy a leépítés kiket érint, milyen bérrel érint, tehát konkrét, pontos
számadatokat nem tudunk megadni, viszont mindennek a pénzügyi kihatása az
önkormányzati rendelet első félévi módosítása keretében beépítésre kerül majd.
(Elmegy Marján János tag, így a szavazóképes bizottsági tagok száma 4 főről 3 főre csökken.)
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 489/2011. (VI. 29.) számú – 2 „igen”
szavazattal, valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2011/2012. nevelési év,
tanév indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 1. sz. melléklet harmadik részének II. 5. pontját figyelembe véve a
Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.), a Varázskapu Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) és a Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,
Vörösmarty tér 1.) óvodavezetőinek kötelező óraszámát a 2011/2012. nevelési évben heti 21
órával csökkenti, így ellátandó kötelező óraszámuk heti 6 óra.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 490/2011. (VI. 29.) számú – 2 „igen”
szavazattal, valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2011/2012. nevelési év,
tanév indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. július 1. napjával
jogutód intézményként létrejövő óvodákban az alábbiak szerint engedélyezi az
óvodapedagógus és a dajka álláshelyek számát:
a) Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.)
9 óvodapedagógus álláshely és 4 dajka álláshely;
b) Napsugár Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.)
10 óvodapedagógus álláshely és 4 dajka álláshely;
c) Százszorszép Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.)
13 óvodapedagógus álláshely és 6 dajka álláshely;
d) Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.)
7 óvodapedagógus álláshely és 3 dajka álláshely;
e) Csicsergő Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.)
7 óvodapedagógus álláshely és 3 dajka álláshely;
f) Gesztenyéskert Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.)
13 óvodapedagógus álláshely és 6 dajka álláshely;
g) Varázskapu Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.)
8 óvodapedagógus álláshely és 3 dajka álláshely, azaz
mindösszesen városi szinten 67 óvodapedagógus álláshely és 29 dajka álláshely.
Határidő: 2011. július 15. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 491/2011. (VI. 29.) számú – 2 „igen”
szavazattal, valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2011/2012. nevelési év,
tanév indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010/2011. tanévhez
képest változatlan marad a 2011/2012. nevelési évben indítandó óvodai csoportok száma az
alábbiak szerint:
1. óhatvani városrészben összesen: 17 csoport
a) Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.)
4 óvodai csoport;
b) Napsugár Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.)
4 óvodai csoport;
c) Százszorszép Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.)
6 óvodai csoport;
d) Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.)
3 óvodai csoport;

2. újhatvani városrészben összesen: 12 csoport
e) Csicsergő Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.)
3 óvodai csoport;
f) Gesztenyéskert Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.)
6 óvodai csoport;
g) Varázskapu Óvoda
(székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.)
3 óvodai csoport.
Az óvodai csoportok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. mellékletében
meghatározott maximális létszámig (25 fő) szervezhetőek. Ez alól kivételt jelent a helyiségek

nagysága, a férőhelyek száma miatt a Varázskapu Óvoda 3 csoportja, a Vörösmarty téri
Óvoda 2 csoportja, amelyek 27 fő létszámig, valamint a Vörösmarty téri Óvoda 1 csoportja,
amely 26 fő létszámig szervezhető.
Határidő: 2011. július 15. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 492/2011. (VI. 29.) számú – 2 „igen”
szavazattal, valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2011/2012. nevelési év,
tanév indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általános iskolai
beiratás alapján, a más településről felvételt kérő gyerekeket és az évfolyamismétlő tanulókat
is figyelembe véve a Kossuth Lajos Általános Iskolában 2 osztály, az 5. Sz. Általános
Iskolában 1 osztály, a Kodály Zoltán Általános Iskolában 2 osztály és a Szent István
Általános Iskolában 2 osztály, azaz összesen 7 első osztály indítását engedélyezi a 2011/2012.
tanévben. Az osztályok a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú
mellékletének I. részében meghatározott átlaglétszám fölött szervezhetőek.
Határidő: 2011. július 15. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 493/2011. (VI. 29.) számú – 2 „igen”
szavazattal, valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2011/2012. nevelési év,
tanév indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. július 1. napjával
jogutód intézményként létrejövő általános iskolákban az alábbiak szerint engedélyezi a
pedagógus álláshelyek számát:
a) Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.)
31 pedagógus álláshely és 1 iskolai pszichológus álláshely;
b) Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.)
29 pedagógus álláshely;
c) 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.)
28 pedagógus álláshely;
d) Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.)
47 pedagógus álláshely és 1 iskolai pszichológus álláshely.
Határidő: 2011. július 15. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 494/2011. (VI. 29.) számú – 2 „igen”
szavazattal, valamint 1 "nem" szavazattal meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2011/2012. nevelési év,
tanév indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011/2012. tanévre
vonatkozóan a Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.), a

Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.), az 5. Sz.
Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.), valamint a Szent István Általános
Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) tekintetében 2011. szeptember 1. napjától az
osztályok, napközis csoportok, tanulószobai csoportok számát, a fenntartói
többletóraszámot,
mindösszesen
a
feladatellátási
óraszám
szükségletet,
az
órakedvezményeket, valamint az pedagógus álláshelyek számát és a túlórák számát a
határozat 1-4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
Az engedélyezett álláshelyek száma az általános iskolákban 2011. szeptember 1. napjától:
a) Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.)
31 pedagógus álláshely és 1 iskolai pszichológus álláshely;
b) Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.)
29 pedagógus álláshely;
c) 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.)
25 pedagógus álláshely;
d) Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.)
31 pedagógus álláshely és 1 iskolai pszichológus álláshely.
A feladatellátás változása következtében a pedagógus álláshelyek száma a 2011/2012.
tanévtől városi szinten 135-ről 116-ra változik, azaz Hatvan Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 19 pedagógus álláshelyet megszüntet 2011. augusztus 31. napjától.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Kodály Zoltán Általános Iskola igazgatója
Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója
Szent István Általános Iskola igazgatója
5. Sz. Általános Iskola igazgatója
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 495/2011. (VI. 29.) számú – 2 „igen”
szavazattal, valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2011/2012. nevelési év,
tanév indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általános iskolák
2011/2012. tanévi feladatellátására vonatkozóan a maximális osztály- és csoportlétszámtól
való eltérés engedélyezéséről a 2011. augusztusi, munkaterv szerinti képviselő-testületi
ülésen dönt.
Határidő: 2011. augusztus 25.
Felelős: Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 496/2011. (VI. 29.) számú – 2 „igen”
szavazattal, valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2011/2012. nevelési év,
tanév indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi István
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.)
engedélyezett pedagógus álláshelyek számát 2011. július 1. napjától 1 pedagógus álláshellyel
30,5-ről 31,5-re emeli.
Határidő: 2011. június 30. (értesítésre)

Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 497/2011. (VI. 29.) számú – 2 „igen”
szavazattal, valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2011/2012. nevelési év,
tanév indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.), a Széchenyi István
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.),
valamint a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000
Hatvan, Vécsey utca 2/a) igazgatóit, hogy az intézményük 2011/2012. tanévi
feladatellátására vonatkozó előterjesztést készítsék elő a 2011. augusztusi, munkaterv
szerinti képviselő-testületi ülésre.
Határidő: 2011. augusztus 25.
Felelős: a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója,
a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
igazgatója,
a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
igazgatója
az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 498/2011. (VI. 29.) számú – 2 „igen”
szavazattal, valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2011/2012. nevelési év,
tanév indításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan város közoktatási
rendszerének átalakításához kapcsolódó változások tényleges pénzügyi kihatása a Hatvan
város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet I. félévi
módosítása keretében kerül beépítésre.
Határidő: 2011. augusztus 25.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

12./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kizárólagos
tulajdonában levő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő
megvásárlásához szükséges hitel átvállalásáról, az adásvételi szerződés módosításáról
Bánkútiné Katona Mária: A múlt hónapban döntött arról a képviselő-testület, hogy
aláírhatja polgármester úr a Zrt.-vel a szerződést ezen ingatlanok megvásárlásával
kapcsolatban. Úgy volt benne, hogy a május 26-i árfolyamon kell a hitelt kiszámítani, tehát
most egyrészt azért kellett behozni, mert megvan már, hogy mennyi a hitelállománya
teljesen a Zrt.-nek. A hitelszerződés folyamatban van, még nem írta alá polgármester úr és a
bank a hitelelbírálás következtében, tehát ez egy kicsit elhúzódik, ezért is került bele a
határozati javaslatba egy olyan pont, hogy a június végén esedékes hitelnek a törlesztését,
annak a kamatait elképzelhető, hogy még a Zrt. fogja megfizetni. Ebben az esetben az
önkormányzat ezt a hitelt és ennek a törlesztő részletét, valamint a kamatát megfizeti. Tehát

az került kiszámításra, hogy az önkormányzatot 2011-ben milyen hitel és kamatteher érinti a
költségvetésből kifolyólag. Másodsorban pedig az ÁFA-val kapcsolatban átszámításra került,
mivel a hitelszerződésben még tévesen ÁFA is került felszámításra, viszont utóbb kiderült,
hogy a Zrt. az ingatlanok vonatkozásában az ÁFA körbe nem jelentkezett be, ezért nem volt
jogos, hogy az ÁFA-t felszámolhatja, így módosult az egész konstrukció, a bruttó összegből
az ÁFA kijött, az ÁFA visszaigénylés is kijött a fedezetből, tehát ezzel módosításra került
most az egész szerződés.
Papp István: Tudjuk, hogy a strand meg a többi azért lett ilyen mértékben eladósítva, mert
próbálták kiszervezni a saját hatáskörünkből, a városvagyonból. Az új városvezetésnek az a
célja, hogy minden vagyont meghagyjon, mert az érték.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 499/2011. (VI. 29.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanok
Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásához szükséges hitel átvállalásáról,
az adásvételi szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 314/2011. (V.
26.)
sz. képviselő-testületi határozatot a következők szerint módosítja és foglalja
egységes szerkezetbe:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárolja a
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250,
székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) kizárólagos tulajdonában levő alábbi
ingatlanokat az itt meghatározott vételárért a jelen határozat 1./ számú
mellékletében foglalt adásvételi szerződésben foglaltaknak megfelelően:
- A hatvani 893/37 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2. szám
alatti 1022 m2 területű, üzem megnevezésű ingatlant 21.680.000,- Ft, azaz
Huszonegymillió-hatszáznyolcvanezer forint vételáron.
- A hatvani 5293/2 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, Hatvan Madách u. 12.
szám alatti 370 m2 területű, üzem, udvar megnevezésű ingatlant: 7.500.000,- Ft, azaz
Hétmillió-ötszázezer forint vételáron.
- A hatvani 1161/19 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, 1161/19 hrsz. alatti 2
ha és 1938 m2 területű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 31.800.000,- Ft, azaz
Harmincegymillió-nyolcszázezer forint vételáron.
- A hatvani 1161/18 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, 1161/18 hrsz. alatti 5
ha és 9281 m2 területű strandfürdő megnevezésű ingatlant 188.420.000, Ft, azaz
Egyszáznyolcvannyolcmillió-négyszázhúszezer forint vételáron
- A hatvani 0299/4 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, külterület 0299/4 hrsz.
alatti 1097 m2 területű szennyvíztelep megnevezésű ingatlant 2.600.000, Ft, azaz
Kettőmillió-hatszázezer forint vételáron.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét az adásvételi szerződést, a hitelszerződést módosító okirat, és a jelen
határozatban meghatározott jogügylet teljesítéséhez szükséges egyéb okiratok
aláírására.

Az ingatlanok megvásárlásához szükséges 252.000.000,- Ft pénzügyi forrást a képviselőtestület az alábbiak szerint biztosítja:
- Hatvani Strand Üzemeltető Kft. által felvett
hitel átvállalása:
- 124/2009. (IV. 30.) számú képviselő-testületi
határozat alapján a Városi Strandfürdő fejlesztésére
nyújtott tőketartalék visszafizetése:
- folyószámlahitel igénybevétele:

69.579.740,- Ft;

65.000.000,- Ft;
117.420.260,- Ft.”

Határidő: azonnal az adásvételi szerződést módosító okirat aláírásával
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

2.

Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-től átvállalt hitel 2011. évi
kötelezettségére: hiteltörlesztés 12.280 eFt és annak kamataira 1.425 eFt összeget
irányoz elő, melynek finanszírozása folyószámlahitel igénybevételével történik.

Határidő: azonnal hitelszerződés aláírásával
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

3.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az
MKB Bankkal a hitelszerződés nem kerül megkötésre 2011. június 30. napjáig, az
önkormányzat a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére a
június 30. napján esedékes a hiteltörlesztést és kamat terhet megtéríti, a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel történő elszámolást követően,
mely összeggel a 2. pontban szereplő hitel és kamat fizetési teher csökken.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
13./ napirendi pont
Előterjesztés címzett támogatással megvalósult szennyvízberuházás lezárásához
szükséges opciós költségek Lőrinci Város Önkormányzata részére történő vagyonjogi
átadásáról
Papp István: Itt arról a 18.151.101,- Ft-ról van szó, amit már elkészítettünk és a szerződés
vonatkozásában átadjuk Lőrinci Város Önkormányzatának ezt a vagyonjogot.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 500/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a címzett támogatással
megvalósult szennyvízberuházás
lezárásához szükséges opciós költségek Lőrinci Város
Önkormányzata részére történő vagyonjogi átadásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. évi TRFC/ÉM/1000049/2005.
azonosítási számú „Szennyvízelvezetés Hatvan és Lőrinci városokban” tárgyú pályázat
keretében címzett támogatással megvalósult szennyvízberuházás befejezetlen állományaként
Lőrinci városra eső nyilvántartott opciós költségeket – bruttó 18.151.101,- Ft, azaz

tizennyolcmillió száz ötvenegyezer százegy forint – összegben a határozat melléklete
szerinti tartalommal Lőrinci Város Önkormányzata részére átadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átadás-átvételi eljárást legkésőbb 2011.
július 15. napjáig folytassa le.
Határidő: 2011. július 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

14./ napirendi pont
Előterjesztés polgármesteri keret elkülönítésére a költségvetésből
Papp István: Itt 2 MFt-ról van szó, amit polgármester úr az alpolgármester úr
beleegyezésével felhasználhat civil szervezetek támogatására és ehhez a fedezet megvan a
gépjárműadó többletbevételből. Sokkal több jött be?
Bánkútiné Katona Mária: Majd decemberben kiderül, de várhatóan többletbevétel lesz.
Papp István: És az adóknál?
Bánkútiné Katona Mária: Azt még nem lehet tudni.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 501/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a polgármesteri keret
elkülönítésére a költségvetésből című előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2011. évi
költségvetésből támogatási céllal 2.000.000,- Ft polgármesteri keret kerüljön elkülönítésre,
melynek fedezetéül a gépjárműadó többletbevétel szolgál. A keret felhasználása minden
esetben
a polgármester és egy alpolgármester együttes döntése alapján, a jegyző
ellenjegyzésével az elszámolása a Gazdálkodási Irodán keresztül történik. A felhasználás
elszámolása a Gazdálkodási Iroda útján a zárszámadási rendelet szöveges indoklásában
kerül sor.
Határidő: az önkormányzat éves beszámolójával egy időben
Felelős: Hatvan város polgármestere, alpolgármesterei a Gazdálkodási Iroda útján

15./ napirendi pont
Előterjesztés az „Egyes önkormányzati kezelésű közutak és járdák karbantartása”
tárgyában indított közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről
Papp István: Ez járdajavításokra vonatkozik. Kiírtunk pályázatot és a Magyar Aszfalt Kft.
18.598.100,- Ft + ÁFA összegért csinálja meg, amit kértünk. Újhatvanban a kerékpárúton mi
van azzal a két gödörrel?
Schósz Gabriella: Nem tudom most így konkrétan, meg kell nézni.
Papp István: Lassan fél métert süllyedt le a csatornázás miatt a kerékpárút.
Mikó János: A Viola utcát meg kellene csináltatni, mert 20 éve úgy van.
Papp István: A Viola utca be van véve a kátyúzásba, mert én külön kértem, de nemcsak azt,
hanem a Gedeon B. utcát is, azért tettük bele a pénzt. Meg lesz csinálva, mert ha kész a
csatornázás, akkor úgy is rendbe lesz téve az egész, tehát az elsők között lesz, mert olyan
kátyúk vannak, hogy rettenetes.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 502/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Egyes önkormányzati
kezelésű közutak és járdák karbantartása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
meghozandó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 237/2011. (IV. 28.) számú
határozata alapján, 2011. május 19-én, 11453/2011. ügyiratszám alatt indult, „Egyes
önkormányzati kezelésű közutak és járdák karbantartása” tárgyú közbeszerzési
eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás (becsült értéke: nettó 21.200.000.Ft) - tekintetében a nyertes ajánlattevőnek a Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest,
Szegedi út 35-37.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő
érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési
eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 57. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást: 18.598.100.-Ft + ÁFA ajánlati árat.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 237/2011. (IV. 28.) számú
határozata alapján, 2011. május 19-én, 11455/2011. ügyiratszám alatt indult, „Egyes
önkormányzati kezelésű közutak és járdák karbantartása” tárgyú közbeszerzési
eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás (becsült értéke: nettó 21.200.00.- Ft)
- tekintetében a második helyezett ajánlattevőnek a HE-DO Kft. (3261
Pálosvörösmart, Hagyóka u. 1.), ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind
műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a
tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény 57. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a második
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást: 20.935.100.-Ft + ÁFA ajánlati árat.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
polgármesterét a szerződés aláírására.

felhatalmazza

Hatvan

város

Határidő: 2011. július 10. (írásbeli összegezés megküldésére)
2011. július 25. (vállalkozási szerződések megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

16./ napirendi pont
Előterjesztés az „Utántöltő anyagok beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési
eljárásban meghozandó döntésekről
Papp István: Közbeszerzési eljárás keretében került ez is kiírásra, volt egy bíráló bizottság és
az IRODAGÉP SZERVÍZ 60 Bt. adta a kedvezőbb ajánlatot.
Schósz Gabriella: Koczka Ferenc nyerte, hiába, hogy az övé a drágább, mert az IRODAGÉP
SZERVÍZ 60 Bt. nem tett minden feltételnek eleget.
Mikó János: Mi hiányzott neki?
Schósz Gabriella: Benne van a szövegben, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 22.
pontjának 8. alpontjában előírtak ellenére több termék esetében a Részletes ártáblázatban
(„B” melléklet) nem nevezett meg nettó egységárat, tehát nem tett eleget a kiírásnak.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 503/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Utántöltő anyagok
beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 239/2011. (IV. 28.) számú
határozata alapján, 2011. május 19-én, 11456/2011. ügyiratszám alatt indult,
„Utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi
közbeszerzési eljárás (becsült értéke: nettó 15.045.166.- Ft) tekintetében a nyertes
ajánlattevőnek a Koczka Ferenc Számítástechnikai, Kis- és Nagykereskedelmi Kft.
(3031 Zagyvaszántó, Kossuth L. u. 20.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy
az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind
műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a
tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény 57. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást: 12.897.344.-Ft + ÁFA ajánlati árat.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 239/2011. (IV. 28.) számú
határozata alapján, 2011. május 19-én, 11456/2011. ügyiratszám alatt indult,
„Utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi
közbeszerzési eljárás (becsült értéke: nettó 15.045.166.-Ft) - tekintetében az
IRODAGÉP SZERVIZ 60 Bt. (3000 Hatvan, Hatvany Irén u. 1.) ajánlatát a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 88. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő az
ajánlattételi felhívás 22. pontjának 8. alpontjában előírtak ellenére több termék
esetében a Részletes ártáblázatban („B” melléklet) nem nevezett meg nettó
egységárat.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
polgármesterét a szerződés aláírására.

felhatalmazza

Hatvan

város

Határidő: 2011. július 07. (írásbeli összegezés megküldésére)
2011. július 20. (szerződések megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

17./ napirendi pont
Előterjesztés az „Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru beszerzése” tárgyában
indított közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről
Bánkútiné Katona Mária: Két rész volt, külön lett meghirdetve, az elsőben a CsóKer' 60 Kft.
nyert, a másodikban pedig Lőrincz Ferencné. A CsóKer' 60 Kft. ajánlata nagyon alacsony volt
a 2. résznél, viszont kizárásra került, mert nem volt megfelelő minden tekintetben.
Papp István: Jókora különbségek vannak. Honnan akarta ezt beszerezni?
Bánkútiné Katona Mária: Nem volt egyszerű a bírálat sem. Ez a minőségen is múlt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 504/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Irodaszer,
nyomtatvány és egyéb papíráru beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
meghozandó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 241/2011 (IV. 28.) számú
határozata alapján, 2011. május 19-én, 11455/2011. ügyiratszám alatt indult,
„Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás I. része - „Irodai papíráru,
nyomtatványok, irodaszerek” - tekintetében a nyertes ajánlattevőnek a CsóKer’ 60
Kft. (3000 Hatvan, Nagytelek u. 6.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind
műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a
tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény 57. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást: 10.907.586.- Ft + ÁFA ajánlati árat.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 241/2011 (IV. 28.) számú
határozata alapján, 2011. május 19-én, 11455/2011. ügyiratszám alatt indult,
„Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás I. része - „Irodai papíráru,
nyomtatványok, irodaszerek” - tekintetében a második helyezett ajánlattevőnek
Lőrincz Ferencné (3000 Hatvan, Batthyány utca 41/a.) ajánlattevőt nyilvánítja,
tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyigazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata
tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 57. § (2) bekezdés a) pontján
alapuló, a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást: 13.798.282.- Ft + ÁFA
ajánlati árat.
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 241/2011 (IV. 28.) számú
határozata alapján, 2011. május 19-én, 11455/2011. ügyiratszám alatt indult,
„Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás II. része - „Háztartási papíráru” tekintetében a nyertes ajánlattevőnek Lőrincz Ferencné (3000 Hatvan, Batthyány utca
41/a.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot
tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a
szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati
szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 57. § (2)
bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást: 8.902.443.Ft + ÁFA ajánlati árat.
4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 241/2011 (IV. 28.) számú
határozata alapján, 2011. május 19-én, 11455/2011. ügyiratszám alatt indult,
„Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás II. része - „Háztartási papíráru” tekintetében a CsóKer’ 60 Kft. (3000 Hatvan, Nagytelek u. 6.) ajánlatát a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 88. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő az
ajánlattételi felhívás 22. pontjának 9. alpontjában előírtak ellenére egy termék
esetében a Típusmegjelölő táblázatban („C” melléklet) nem jelölt meg típust illetve
nem tett utalást arra, hogy a termék márkajelzés nélkül van forgalomban.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Polgármesterét a szerződések aláírására.

felhatalmazza

Határidő: 2011. július 07. (írásbeli összegezés megküldésére)

Hatvan

Város

2011. július 20. (szállítási szerződések megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

18./ napirendi pont
Előterjesztés a „Tisztítószerek beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
meghozandó döntésekről
Schósz Gabriella: A tisztítószerek beszerzésére két részben történt az ajánlatok kiírása. Az
első részt az Assist-Trend Alföld Kft. nyerte meg, a második részt pedig a Rajat
Kereskedelmi Bt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 505/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Tisztítószerek
beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 243/2011. (IV. 28.) számú
határozata alapján, 2011. május 19-én, 11454/2011. ügyiratszám alatt indult,
„Tisztítószerek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi
közbeszerzési eljárás I. része - „Háztartási tisztítószerek, fertőtlenítő- és oldószerek” tekintetében a nyertes ajánlattevőnek az Assist-Trend Alföld Kft. (5100 Jászberény,
Szentkúti tér 14.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő
érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési
eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 57. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást: 5.338.250.- Ft + ÁFA ajánlati árat.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 243/2011. (IV. 28.) számú
határozata alapján, 2011. május 19-én, 11454/2011. ügyiratszám alatt indult,
„Tisztítószerek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi
közbeszerzési eljárás II. része - „Mosogató-, mosó-, kéztisztítószerek és egyéb vegyi
jellegű tisztítószerek, takarítóeszközök” - tekintetében a nyertes ajánlattevőnek az
Assist-Trend Alföld Kft. (5100 Jászberény, Szentkúti tér 14.) ajánlattevőt nyilvánítja,
tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyigazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata
tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 57. § (2) bekezdés a) pontján
alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást: 14.617.208.- Ft + ÁFA ajánlati
árat.
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 243/2011. (IV. 28.) számú
határozata alapján, a 2011. május 19-én, 11454/2011. ügyiratszám alatt indult,
„Tisztítószerek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi
közbeszerzési eljárás I.- II. része - „Mosogató-, mosó-, kéztisztítószerek és egyéb
vegyi jellegű tisztítószerek, takarítóeszközök” - tekintetében Szilágyi Istvánné (3000
Hatvan, Dózsa György u. 17.) ajánlatát a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 88. § (1) bekezdésének f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja,
tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívásba foglaltaknak nem tett maradéktalanul
eleget.

4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 243/2011. (IV. 28.) számú
határozata alapján, a 2011. május 19-én, 11454/2011. ügyiratszám alatt indult,
„Tisztítószerek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi
közbeszerzési eljárás I.- II. része - „Mosogató-, mosó-, kéztisztítószerek és egyéb
vegyi jellegű tisztítószerek, takarítóeszközök” - tekintetében a Rajat Kereskedelmi Bt.
(2100 Gödöllő, Szt. János utca 1/c.) ajánlatát a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 88. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja,
tekintettel arra, hogy a Rajat Kereskedelmi Bt. mérleg szerinti eredménye az utolsó
lezárt üzleti évben negatív volt, így nem felel meg az Ajánlatkérő által a szerződés
teljesítése érdekében előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételnek.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Polgármesterét a szerződések aláírására.

felhatalmazza

Hatvan

Város

Határidő: 2011. július 07. (írásbeli összegezés megküldésére)
2011. július 20. (szállítási szerződések megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

19./ napirendi pont
Előterjesztés az Óhatvani Városi Köztemetőben szóróparcella helykijelöléséről
Papp István: A 14-es parcellát jelöljük ki a hamvak szétszórásához, ehhez pedig le kell fedni
30 cm-es földdel.
Schósz Gabriella: A bizottság a májusi ülésén döntött arról, hogy a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére 6 MFt-ot biztosít. A Zrt.
kezdeményezte, hogy ez a 14-es parcellában legyen és azért van beletéve, hogy minden
jogszabálynak megfelelően eljárva alakítsa ki a parcellát, mert ott korábban már történtek
temetések.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 506/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Óhatvani Városi
Köztemetőben szóróparcella helykijelöléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Óhatvani Városi
Köztemető 14. sz. parcellájában szóróparcellát alakít ki.
A kialakítás során a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-nek a hatályos
jogszabályok figyelembevételével kell eljárnia a rendelkezésére álló 6.000.000,- Ft-os
keretösszegen belül.
Határidő: azonnal (a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

20./ napirendi pont
Előterjesztés a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című
pályázat benyújtásáról

Papp István: Benyújtunk egy pályázatot, ami arról szól, hogy a vizet elvezetjük más irányba,
ki a Zagyvába. Kell hozzá 5% önerő, 10323.463,- Ft, amit a kórház rehabilitációs pénzből
csoportosítunk át.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 507/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Helyi és térségi
jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP-2011-3.2.1/D
kódszámú, „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” tárgyú pályázati
felhívásra pályázatot nyújt be.
A projekt tervezett elszámolható bruttó költsége 206 469 265 Ft, a támogatás mértéke 95%,
összege 196 145 802 Ft. Az 5%-os önerő, melynek összege 10 323 463 Ft, Hatvan város 2011.
évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási
kiadások (4. számú melléklet) TIOP-2.2.4-09/1 „Struktúraváltást támogató infrastruktúra
fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban pályázat önerő része” feladatról kerül
átcsoportosításra.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázattal kapcsolatos
dokumentációk aláírására.
Határidő: 2011. július 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

21./ napirendi pont
Előterjesztés a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat keretében
kötendő konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról
Schósz Gabriella: A pályázat címe megváltozott, ezért a konzorciumi együttműködési
megállapodást újra alá kell írnia polgármester úrnak.
Papp István: Úgy tudom, csak a címváltozás miatt kell ezt nekünk megtárgyalni, mert ezt mi
már támogattuk. Közösen pályázunk, sok kórház és rendelőintézet fogott össze.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 508/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat keretében kötendő konzorciumi együttműködési
megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 347/2011. (VI. 9.) számú
határozatát hatályon kívül helyezi, tekintettel arra, hogy a pályázat címe megváltozott.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 509/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat keretében kötendő konzorciumi együttműködési

megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉMOP-4.1.2/A-11
kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásához
szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás módosítássáról szóló előterjesztést. A
képviselő-testület úgy dönt, hogy a konzorciumi megállapodást jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a konzorciumi együttműködési megállapodás, valamint a pályázathoz
szükséges tulajdonosi, fenntartási és egyéb nyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2011. július 05. (a konzorciumi megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

22./ napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbításáról
Papp István: Szándékunkban áll ezt a tanműhelyt megvásárolni, de nem tudjuk addig, amíg
az MNV Zrt.-hez át nem kerül ez a törzsvagyon, Utána remélem meg tudjuk vásárolni,
viszont addig a bérleti szerződést meg kell hosszabbítani, hogy tudjanak gyakorolni a
gyerekek.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 510/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 2602 hrsz.-ú
ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a MÁV Magyar
Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Könyves
Kálmán krt 54-60.) mint vagyonkezelő és bérbeadó, valamint Hatvan Város Önkormányzata
és a Heves Megye Önkormányzata (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. út 9.) mint bérlők
között a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képező hatvani 2602 hrsz.-ú, művelés alól
kivett, középiskola megnevezésű, 3580 m2 alapterületű ingatlan bérlete tárgyában 2009.
november 27-én megkötött bérleti szerződés időbeli hatálya – a szerződésben részes felekkel
megkötendő szerződésmódosítás útján – 2011. december 31-éig meghosszabbodjon.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződést
módosító okirat aláírására.
Határidő: 2011. július 31. (a szerződésmódosító okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

23./ napirendi pont
Előterjesztés a hatvani szennyvízközmű üzemeltetésbe adásáról szóló szerződés
módosításáról
Schósz Gabriella: Azért kell a szerződést módosítani, mert elfogadásra kerültek januárban
az új díjak, de a szerződésben még a régi díjak szerepelnek, valamint a Fejlesztési Alap
felhasználására vonatkozóan.

Papp István: Tehát mi ezt a pénzt, ami visszatöltődik, felhasználhatjuk és ez a bérleti
díjakból, valamint az üzemeltetési díjakból jön rászámolva.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 511/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani szennyvízközmű
üzemeltetésbe adásáról szóló szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város
Önkormányzata és a Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:
3301 Eger, Hadnagy u. 2.) között 2008. június 3-án az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő, vagy a jövőben abba kerülő, önkormányzati törzsvagyonnak minősülő
szennyvízkezelő vízi közmű rendszernek üzemeltetési célú használatba adása tárgyában
létrejött üzemeltetési szerződést jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet szerint
módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az üzemeltetési szerződést
módosító okirat aláírására a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatósága jóváhagyását követően.
Határidő: 2011. augusztus 31. (a szerződésmódosító okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

24./ napirendi pont
Előterjesztés Hatvan
módosításáról

Város

Önkormányzata

2011.

évi

közbeszerzési

tervének

Schósz Gabriella: Az uszoda pályázat nem szerepelt a közbeszerzési tervben, ezért bele
kellett vennünk.
Papp István: Ezt fel kell újítanunk. Az uszodának csak az energetikai része van benne?
Schósz Gabriella: A tetőszerkezet javításával együtt.
Papp István: Hátha összejön a napkollektoros ügy. Úgy csinálták meg, hogy most már lassan
életveszélyes.
Lestyán Balázs: Bezárt már az uszoda?
Schósz Gabriella: Most igen, mert a strand van nyitva. Egyszerre a kettő nem működik.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 512/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város
Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosításáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 5. §-a szerinti 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervét elfogadó
157/2011.(III. 31.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A közbeszerzési tervet a 13. sorszámú beszerzéssel egészíti ki:

13.

Markovits Kálmán Városi
Uszoda energiaköltség
csökkentő projekt építési

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

78.800.000,- Ft

2011. december
31.

kivitelezési munkái
A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező módosítással egységes
szerkezetbe foglalt 2011. évi közbeszerzési tervet.
Határidő: 2011. július 04. (honlapon történő közzétételre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

25./ napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Papp István: Itt arról van szó, hogy bejön a céges lakásügy.
Schósz Gabriella: És a szociális fecskelakások, hogy a Legány Ö. útiakat is ki lehessen adni.
Papp István: Én sokat jártam oda, voltam bent nálunk és láttam, hogy mit művelnek,
rettenetes. Akik ott laknak, nagyon örülnek ennek. Két család van ott, nem fizettek semmit,
nyáron itt laktak, télen máshol, ingáztak ide-oda. A lényeg az, hogy Bosch-os lakások is
lesznek és nagyon fontos, hogy ezek a mérnökök itt telepedjenek le, itt fizessék az adót és itt
legyenek bejelentve.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 513/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

26./ napirendi pont
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési rendjének módosításáról
Schósz Gabriella: Kimaradt az uszoda működési rendjéből a Hatvan Kártyához kapcsolódó
díjkedvezmények közül az úszójegy ára a nyugdíjasokra és a diákokra vonatkoztatva, mert
eddig csak bérlettel vehettek kedvezményes jegyet.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 514/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Markovits Kálmán
Városi Uszoda működési rendjének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-on felvett
Markovits Kálmán Városi Uszodát magában foglaló ingatlan tulajdonosa és bérbeadója,
valamint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhelye: 3000 Hatvan,
Szepes B. út 2.) egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a Markovits Kálmán Városi
Uszoda működési rendjét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal állapítja meg 2011.
július 1-jétől kezdődő hatállyal.
Határidő: 2011. július 01. (közzétételre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

27./ napirendi pont
Előterjesztés közterületi padok elhelyezésére képviselői keretből
Papp István: Három képviselő padokat akar vásárolni és ezeknek az elhelyezése és az árai
vannak itt felsorolva.
Schósz Gabriella: Köves Gáborné, Nádas Sándor és Horváth Richárd a területeikre összesen
5 db padot szeretnének a képviselői keretből elhelyezni, ezért kértünk három árajánlatot.
Mivel a település többi részén is a Pécsi típusú pad lett elhelyezve, a jászberényi
Városszépítő Kft.-től kértünk ajánlatot a Pécsi típusú padra, hogy városképileg ezt az
egységes megjelenést folytassuk. A Tó-Nett Kft. fogja ezt az öt padot leszállítani és
elhelyezni.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 515/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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 úgy dönt, hogy 5 db fenyődeszkával
ellátott Pécsi típusú pad a Városszépítő Kft.-től (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.)
kerül beszerzésre bruttó 290.000,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.)
önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői
keret költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. július 15.
Felelős: a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 516/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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 úgy dönt, hogy a Tó-Nett Kft.-t (székhely:
3000 Hatvan, Csaba u. 10.) – mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt –
bízza meg bruttó 62.500,- Ft összegben 5 db pad Jászberényből történő elszállítási és
elhelyezési munkáival.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.)
önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői
keret költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. július 30.
Felelős: a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője

28./ napirendi pont
Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének
felhasználásáról
Schósz Gabriella: Képviselő úr a Jókai utcai játszótér felújítására szeretné fordítani ezt a 738
eFt-ot. A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-nek a közszolgáltatási
szerződésében benne van a játszóterek felújítása, karbantartása, ezért a Zrt. fogja a feladatot
elvégezni.
Mikó János: Ez 738 eFt-ba kerül?

Schósz Gabriella: Ebben a kerítés is benne van, és elemcseréket is kell csinálni. Nagyon
drágák egyébként ezek a minősített játszótéri eszközök. Folyamatosan tönkreteszik őket.
Papp István: Be lesz majd kamerázva.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 517/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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 úgy dönt, hogy a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.)
megbízza bruttó 738.311,- Ft összegben a Hatvan, Jókai út 2251 hrsz. alatti játszótér javítási
munkáinak elvégzésével.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.)
önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői
keret költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. július 05. (szerződéskötésre)
Felelős: a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője

29./ napirendi pont
Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének
felhasználásáról
Schósz Gabriella: A Kastélykerti lakótelepen lévő játszótéren tereprendezési munkákat
szeretne elkészíttetni a képviselő úr, valamint a posta előtti közterületen térburkolatot
kellene hosszabbítani, hogy a kerékpár tárolót is meg lehessen nagyobbítani, valamint a
Kastélykert úti garázssoron útstabilizációs munkákra lenne szükség.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 518/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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 úgy dönt, hogy a Kavicsút Kft.-t
(székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.) – mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt – bízza meg bruttó 663.750,- Ft összegben az alábbi munkálatok
elvégzésével:
− Kastélykerti lakótelep mögött elhelyezkedő 2684/22 hrsz.-ú ingatlanon kialakított
játszótér tereprendezése, homokozóban homok csere, valamint 2 db kapu
elhelyezése;
− a Kossuth téren lévő posta épület előtti közterületen térkő burkolat készítése,
kerékpártároló megnagyobbítása;
− Balassi B. út melletti terület és a Kastélykert úti garázssoron útstabilizációs munkák
elvégzése.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.)
önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői
keret költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. július 30. (a kivitelezés befejezésére)
Felelős: Műszaki és Városfejlesztési Iroda
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 519/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:

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 úgy dönt, hogy a Kastélykert úti lakótelep
közterületi virágtartó edényeinek beültetéséhez szükséges 96 db palánta beszerzésével
Kovács Tibort (székhely: 3000 Hatvan, Kastélykert u. 4.) bízza meg bruttó 10.320,- Ft
összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.)
önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői
keret költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. július 30. (a palánták beszerzésére)
Felelős: Műszaki és Városfejlesztési Iroda

30./ napirendi pont
Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogram” tárgyú
pályázathoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről
Schósz Gabriella: Az 1-es iskola Natura Táborához lettek ajánlatok bekérve.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 520/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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 úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/12010-1023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani
Általános Iskolában” című pályázathoz kapcsolódó Na-Túra természetismereti szaktábor
keretén belül egy egész napos kirándulásához szükséges szállítási szolgáltatás biztosításával
Kovács György egyéni vállalkozót (székhely: 1158 Budapest, Antalfa u. 94.) bízza meg bruttó
76.563.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára összességében legkedvezőbb
ajánlattevőt.
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.
Határidő: 2011. július 04. (megrendelő aláírására)
Felelős: a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 521/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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 úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/12010-1023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani
Általános Iskolában” című pályázathoz kapcsolódó Na-Túra természetismereti szaktábor
keretén belül papír-írószerek beszerzésével Lőrincz Ferencné egyéni vállalkozót (székhely:
3000 Hatvan, Batthyány utca 41/A.) bízza meg bruttó 21.060.- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.
Határidő: 2011. július 04. (megrendelő aláírására)
Felelős: a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője

31./ napirendi pont

Előterjesztés a Kossuth téri buszöblözet átépítés, valamint
telepítés kivitelezőinek kiválasztásáról

4 db buszváró építés és

Schósz Gabriella: A Kossuth téren egy buszöböl pótlás és 4 db fedett utasváró pavilon
kialakítás lenne, valamint alépítményi munkák, tulajdonképpen a betonaljzatnak az
elhelyezése, 2 db a Rákóczi úton, 2 db pedig a Radnóti téren. Mivel a buszváró pavilon a
pályázatban az Euroelement Kft.-nek a buszvárójára volt, tőle is kértünk árajánlatot.
Papp István: Egy ilyen buszvárót mennyiért csinálnak meg?
Schósz Gabriella: Maga a 4 db pavilon 4.407 eFt.
Papp István: Ennek engedélyeztetési eljárása is van.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 522/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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 úgy dönt, hogy a Kossuth téri
buszöblözet átépítés, valamint 4 db buszváró pavilon alépítményének kivitelezésével a
Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza meg bruttó 4.258.050,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.)
önkormányzati rendelet 4. mellékletében a felhalmozási kiadások között rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozói szerződés
aláírására.
Határidő: 2011. június 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 523/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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 úgy dönt, hogy a 4 db K-9 típusú 3 részes
buszváró pavilon gyártásával, szállításával és letelepítésével az Euroelement Kft.-t (székhely:
2092 Budakeszi, Tiefenweg u. 18.) bízza meg bruttó 4.407.500,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.)
önkormányzati rendelet 4. mellékletében a felhalmozási kiadások között rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozói szerződés
aláírására.
Határidő: 2011. június 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

32./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan közigazgatási területén belül lévő egyes zárt csapadékcsatorna
szakaszok takarításáról
Schósz Gabriella: Vannak zárt csapadékcsatornák, amiket tisztítani kell, a Végső és Fehér
Kft. erre 650,- Ft/fm összegű ajánlatot adott. Kértünk más ajánlatot is, de nem érkezett be
határidőig, így a Végső és Fehér Kft. kapta meg a feladatot és költségkeretet határoztunk
meg, hogy igény esetén tudjunk tőlük munkát rendelni, ami 1.500.000,- Ft a korábbi évek
tapasztalata alapján.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 524/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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 úgy dönt, hogy Hatvan közigazgatási
területén belül lévő egyes zárt csapadékcsatorna szakaszok takarításával a Végső és Fehér
Kkt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Attila u. 51.) bízza meg bruttó 650,- Ft/fm egységáron, mint
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.500.000,- Ft összegig történő
felhasználással.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.)
önkormányzati rendeletben a Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása
költséghelyen rendelkezésre áll.
A bizottság felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: 2011. július 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
33./ napirendi pont
Előterjesztés egyes utcanév táblák és forgalomtechnikai elemek elhelyezéséről
Papp István: Azt mindenképpen meg kell oldanunk, hogy ki legyen írva, hogy Szolnok felé
merre kell menni.
Schósz Gabriella: A Horváth M. úton?
Papp István: Pl. kellene új-Hatvanba a 2-es iskola mellé, mert ott állandóan megállnak és
kérdezgetik.
Lestyán Balázs: A 21.-es út kereszteződésébe semmi sincs kiírva. Külföldön egy nagyobb
útkereszteződésben ki van írva, körforgalomnál is mindig ki szokták írni, hogy melyik út
merre visz, de pl. a buszmegállónál is ki lehetne írni, hogy Boldog merre van.
Papp István: A 2-es iskolánál fontos lenne.
Schósz Gabriella: Annyit tudunk csinálni, hogy írunk levelet a közútkezelőnek.
Papp István: Vagy csinálnak valamit vagy nem.
Schósz Gabriella: A lépcsőt is megcsinálták a vasúti felüljárónál.
Papp István: Miénk a terület a vasút előtt vagy a vasúté?
Schósz Gabriella: A vasúté, az egy ilyen parkolórész, az út is vasúti terület.
Lestyán Balázs: A vasútnak kellene szólni, hogy ott a bokrokat tartsák rendben.
Schósz Gabriella: Oda parkolókat szeretnének, tehát tervbe van véve annak a résznek a
rendbetétele.
Lestyán Balázs: A vasúti felüljárón, a járdaszakaszon van egy szintkülönbség, ha valaki ott
kerékpárral vagy gyalog megy, az felbotolhat. Egy 10 cm-es szintkülönbség van, többen is
jelezték már, hogy balesetveszélyes.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 525/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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 úgy dönt, az egyes utcanévtáblák és
forgalomtechnikai elemek elhelyezésével a Mézsorás Építőipari Kft.-t (székhely: 3000
Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt
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bruttó 1.500.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.)
önkormányzati rendeletben a közutak, hidak költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. július 30.
Felelős: Műszaki és Városfejlesztési Iroda
34./ napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról
Schósz Gabriella: A Kastélykert u. 4. mögött van egy elszáradt fa és annak a kivágásáról
kellene a tulajdonosi döntést meghozni.
Papp István: A Horváth M. úton is van egy fa, amire beadták a kérvényt, de társasházi
összkérelem kell ahhoz, hogy azt meg tudjuk oldani. A nyárfa aranyos dolog, szép, de nem
azt kell ültetni. Mindenütt ki kell vágni, ha lehet.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 526/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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 – Orbán Lajosné kérelmét elbírálva – úgy
dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani
2738/10 hrsz.-ú közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Kastélykert u. 4. számú ingatlan
előtt álló 1 db kiszáradt fa kivágásához.
Határidő: 2011. június 30. (a kiértesítésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

35./ napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 0485/1 és a 0485/3 hrsz.-ú ingatlanokra kötött haszonbérleti
szerződés felmondására
Schósz Gabriella: Elek Árpád György bérelt tőlünk két külterületi földet, a bérleti szerződés
felmondási ideje fél év, ezt kell elfogadni, hogy felmondásra kerüljön.
Papp István: 80 eFt-ért bérelte, nem volt drága és ez azért kell, mert a szociális
földprogramhoz szükség van ezekre a területekre.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 527/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott

hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzat és Elek György Árpád Hatvan
Kertész utca 44. szám alatti lakos között 2009. december 23. napján megkötött haszonbérleti
szerződést a szerződés VI. fejezetének 23. pontja alapján rendes felmondással hat hónapos
felmondási idő közbeiktatásával 2011. december 31. napjára felmondja.
Határidő: 2011. június 30. (szerződés felmondására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

36./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan, Szent Mihály utcai buszváró helyek tábláinak megszüntetéséről
Schósz Gabriella: A Szent Mihály úton 3 db buszváró táblát oszloppal együtt meg kellene
szüntetni, hogy feleslegesen ne legyenek kitéve, mert ott már a buszok nem állnak meg.
Lestyán Balázs: Azt hittem, hogy az a Voláné.
Schósz Gabriella: Nem, az önkormányzaté. Majd betesszük őket a raktárba.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 528/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete 6. melléklete szerinti
átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Szent Mihály utcában lévő
buszváró hely jelölésére szolgáló 3 db oszlop és tábla kerüljön eltávolításra, és azt követően
elhelyezésre a Polgármesteri Hivatal udvarán lévő raktárban.
Határidő: 2011. július 15.
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
37./ napirendi pont
Előterjesztés munka- és védőeszközök beszerzéséről közfoglalkoztatottak részére
Schósz Gabriella: Munka- és védőeszközöket kell beszerezni annak a 45 főnek, akik
alkalmazva lesznek, a 40 fizikai állomány, 4 brigádvezető és 1 vezető részére. A
legkedvezőbb árat az OLVA Kft. adta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 529/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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 úgy dönt, hogy a parlagfű elleni
védekezéshez szükséges munkaeszközök és védőeszközök beszerzésével az OLVA Kft.-t
(székhely: 3031 Zagyvaszántó, Jókai út) bízza meg bruttó 267.210,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás az Országos Közfoglalkoztatási Program 2011/9 – a parlagfű által
legfertőzöttebb kistérségek számára kiírt meghívásos pályázat keretei között biztosított.
Határidő: azonnal
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és

Városfejlesztési Iroda útján

38./ napirendi pont
Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének
felhasználásáról
Schósz Gabriella: Horváth Richárd a Kosztolányi út – Kölcsey F. u. kereszteződésében lévő
csapadékvíz elvezető árokba egy 300-as átereszt szeretne behelyeztetni, valamint betonozási
munkákat szeretne ezen a közterületi részen elvégeztetni. A legkedvezőbb ajánlatot a
Kavicsút Kft. adta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 530/2011. (VI. 29.) számú – 3 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
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 úgy dönt, hogy a Kavicsút Kft.-t
(székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.) – mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt – bízza meg bruttó 98.860,- Ft összegben az alábbi munkálatok
elvégzésével:
− a Kosztolányi út – Kölcsey F. utca kereszteződésében lévő csapadékvíz elvezető
árokrészhez 300-as áteresz beépítése, valamint betonozási munkák.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.)
önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői
keret költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. július 30. (a kivitelezés befejezésére)
Felelős: Műszaki és Városfejlesztési Iroda
Ezt követően Papp István elnök 10.30 órakor zárt ülést rendelt el, ahol még két előterjesztés
került megtárgyalásra, melyről külön jegyzőkönyv készült.

K.m.f.

__________________________________
Papp István
bizottság elnöke

__________________________________
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