
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2011. szeptember 13-án 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal 
kistanácskozó termében tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Mikó János tag
- Lestyán Balázs tag
- Marján János tag (2. napirendi ponttól)
- Bagi Miklós tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok 
- dr. Szikszai Márta jegyző
- Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető
- dr. Egyed László jegyzői irodavezető
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető
- Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó
- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
- 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 vegye le a meghívóban 
szereplő 18. napirendi pontot, mely előterjesztés a szociális népboltok kialakításához 
kapcsolódó döntésekről, valamint vegye fel utolsó napirendi pontként a kedvezményes 
burgonyavásárlási akció megszervezéséről szóló előterjesztést. A bizottság tagjai a 
javaslatokkal egyhangúlag egyetértettek.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     651/2011.     (IX.     13.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága 2011. szeptember 13-i rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések 
módosításáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
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3. Előterjesztés a Hatvani Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 
4568/36/A/12 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonjogának rendezéséről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjesztő 1-3. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 1-3. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd

4. Előterjesztés a hatvani szennyvízközmű üzemeltetésbe adásáról szóló szerződés 
módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

5. Előterjesztés az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjesztő 4-5. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 4-5. napirendi pontig: dr. Egyed László jegyzői irodavezető

6. Előterjesztés a Gesztenyéskert Óvoda további működtetésére
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

7. Előterjesztés a 2011. évre vonatkozó iskolatej programban való részvételhez 
szükséges szállítási szerződés megkötéséről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

8. Előterjesztés a hatvani önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben 
történő portré fényképezés lebonyolításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 6-8. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 6-8. napirendi pontig: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető

9. Előterjesztés a 2011. évi költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok 
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 
igénylésére és pályázat benyújtására

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó

10. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
helyben központosított közbeszerzésből való kilépéséhez történő hozzájárulásról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző

11. Előterjesztés a Hatvan, Kossuth téri buszöböl építéséhez kapcsolódó munkák 
elvégzéséről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

12. Előterjesztés „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
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13. Előterjesztés a térfigyelő rendszer kiépítéséhez szükséges tartóoszlopok 
elhelyezéséről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

14. A hatvani 2638/2 hrsz.-ú, 2639 hrsz.-ú és 2640 hrsz.-ú ingatlanok vagyonkezelésére 
beérkezett pályázatok bontása

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

15. Előterjesztés a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének 
támogatása” tárgyú pályázat benyújtásának jóváhagyásáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 14-15. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 14-15. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

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

17. Előterjesztés a Csicsergő Óvoda részleges felújítási munkáiról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjesztő, előadó 16-17. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető

18. Előterjesztés kedvezményes burgonyavásárlási akció megszervezéséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető

Határidő: 2011. szeptember 13.
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról

dr. Kovács Éva: Hatvan Város  Önkormányzata  a  kötelezően ellátandó  és  önként  vállalt 
feladatait részben a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-én keresztül látja 
el.  Ehhez  közszolgáltatási  szerződéseket  kötöttek.  A  közszolgáltatási  szerződések 
módosítását  indokolja  egyrészről  a  közbeszerzésekről  szóló  törvénynek  való  megfelelés, 
másrészről  pedig az  időközben kialakult  változások.  Az egyik közszolgáltatási szerződés 
módosításra kerül az előterjesztés keretében, a közterület-karbantartási szerződés, egyrészről 
a szerződésnek az időtartama határozott időtartamú lesz, három éves határozott időtartamú, 
ez  a  közbeszerzésekről  szóló  törvény  miatt  szükséges,  másrészről  pedig  a  melléklete 
módosul a szerződésnek, tekintettel arra, hogy több olyan terület is van, ahol a karbantartási 
tevékenységet a Zrt.-nek el kell látnia,  ilyen pl.  a Trianon emlékmű vagy az új újhatvani 
okmányirodának az épülete, illetve annak a környéke. A másik közszolgáltatási szerződés a 
kegyeleti  közszolgáltatási  szerződés.  A  Zrt.  tevékenysége  között  szerepel  a  temetkezési 
szolgáltatás.  Ezt  a  tevékenységet,  hogy a  Zrt.  el  tudja  látni,  szükséges a  közszolgáltatási 
szerződésnek is tartalmaznia, hogy végezheti.
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A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     652  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között 
megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes 
Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 14551420-2-10) –  mely 
részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város 
Önkormányzata –  megkötött közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgál-tatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak 
megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét 
képező
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     653  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között 
megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes 
Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata –  megkötött 
kegyeleti közszolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási 
szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően módosítja, és 
egységes szerkezetbe foglalja.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét 
képező
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására.

2./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. között megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

dr. Kovács Éva: Tekintettel arra, hogy módosításra került az előző napirendi pont keretében 
a kegyeleti közszolgáltatási szerződés, ennek megfelelően szükséges volt módosítani a 
vagyonkezelési szerződést is, amely a Temető utcai ingatlanra vonatkozik. A vagyonkezelési 
szerződést annak megfelelően kellett módosítani, hogy a temetkezési szolgáltatást a Temető 
utcai ingatlanban a Zrt. végezhesse. Ezzel módosításra kerül a közszolgáltatási és a 
vagyonkezelési szerződés is, tehát  nem lesz akadálya annak, hogy a Zrt. a temetkezési 
szolgáltatás vonatkozásában engedéllyel temethessen.
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(Megérkezik Marján János, így a szavazóképes bizottsági tagok száma 4 főről 5 főre emelkedik.)

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     654  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között 
megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes 
Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata –  megkötött, a 
hatvani 4184/6 hrsz. alatt felvett ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződést a 
jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően módosítja, és egységes 
szerkezetbe foglalja.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét 
képező vagyonkezelési szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződés aláírására.

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 
4568/36/A/12 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonjogának rendezéséről

dr. Kovács Éva: Hatvan Város Önkormányzata Szivárvány Szociális Szolgálata tartási 
szerződést kötött Fülöp Józsefnével a Hatvan, Gódor K. u. 12. I/15. sz. alatti ingatlanra. A 
tartási szerződés rendelkezésének megfelelően még az eltartott életében a tulajdonjog 
átruházásra került a Szivárvány Szociális Szolgálat részére, az eltartott javára pedig holtig 
tartó haszonélvezeti jog került bejegyzésre. Az eltartott elhunyt. Két dolog miatt szükséges 
az ingatlan tulajdonjogának a rendezése, egyrészről Hatvan Város Önkormányzata 
vagyonrendeletének való megfelelés, másrészről pedig Hatvan Város Önkormányzatának új 
gazdasági struktúrája miatt, mely célul tűzte ki a vagyontárgyak vonatkozásában az 
egységes helyzet megteremtését, ezért az előterjesztés mellékletében található megállapodás 
keretében az ingatlan tulajdonjoga átkerül Hatvan Város Önkormányzatához. Az 
önkormányzat, mint tudjuk illetékmentes, tehát költségekkel ez nem fog járni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     655  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Körzeti 
Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 4568/36/A/12 hrsz. alatt felvett ingatlan 
tulajdonjogának rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény (korábbi megnevezése: Hatvan Város 
Önkormányzata Szivárvány Szociális Szolgálata) kizárólagos tulajdonában levő, a Hatvani 
Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 4568/36/A/12 hrsz. alatt felvett 
ingatlan tekintetében megállapodást köt a tulajdonjog rendezése érdekében akként, hogy a 
fenti ingatlant Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény tulajdonjog 
rendezése jogcímén Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonába adja a jelen 
határozat mellékletében foglalt megállapodásban foglaltaknak megfelelően. 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a tulajdonjog rendezése tárgyában kötendő megállapodás és a teljesítéséhez 
szükséges egyéb okiratok aláírására.

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani szennyvízközmű üzemeltetésbe adásáról szóló szerződés 
módosításáról 

dr. Egyed László: Már volt a képviselő-testület előtt ez a szerződés-módosítás, viszont 
amikor megküldtük az Energiaközpont Kft. részére, akkor ők ezt nem fogadták el és új 
módosításokat javasoltak. Illetőleg van a szerződés-módosítás mögött egy értékcsökkenési 
táblázat, amit át kellett számolni, ezt a Gazdálkodási Iroda elkészítette és most már ez egy 
olyan szerződés-módosítás, amit az Energiaközpont Kft. már látott és ugyan még nincs rajta 
a pecsétje, de jóváhagyott.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     656  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  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 a szennyvízkezelő vízi közmű 
rendszernek üzemeltetési célú használatba adása tárgyában létrejött üzemeltetési szerződés 
módosításáról szóló 402/2011. (VI. 30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     657  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  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 („Energia Központ” Nonprofit Kft.) jóváhagyását követően.

5./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Papp István: Itt arról van szó, hogy a piacon a Zrt. is árulhasson csemetéket, ugye?
dr. Egyed László: Igen, ez az egyik, de talán fontosabb változás az, hogy az 1. § tartalmazza, 
hogy most már vásár is lehet, ami alatt értendő az állatvásár is, ezt akarnak szervezni. A 
nyitvatartást úgy kérték módosítani, hogy csak vasárnap legyen kötelező jelleggel nyitva, a 
többi napokon pedig a Zrt. döntése alapján és itt jön az, hogy mást is árusíthatnak a 
korábbiakon kívül, tehát faiskolai termékeket, cserjéket, örökzöldeket. A rendelet-módosítást 
Decsi Ferenc kezdeményezte.
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A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     658  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati piacok 
működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 
előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a Gesztenyéskert Óvoda további működtetésére

Kovács János: A Bosch-al kapcsolatban már tárgyalások folytak és minden képviselő-
testületi határozat is megszületett. A tárgyalások továbbmentek és ez alapján kialakult az a 
helyzet, hogy a Gesztenyéskert Óvodában, tehát a székhelyen bővítés történik és ezáltal a 
Mesevilág telephely gyakorlatilag kiürül, megüresedik. Az épület felújításra szorul. A Bosch 
által jelzett igény, hogy munkavállalói részére egy magas színvonalú szolgáltatást nyújtó 
óvodára lenne szükség, mindenképpen érdemes felkarolni és gyakorlatilag ez azt jelentheti, 
hogy több lesz a gyerek, tehát ennek következtében a finanszírozás is kedvezőbb lesz, nem 
beszélve arról, hogy a cég a felújítási munkák ellenértékét 100%-ban vállalja. A határozati 
javaslatok tükrözik azt, hogy néhány korábbi képviselő-testületi határozatot hatályon kívül 
kell helyezni. A második határozati javaslat hozza magával azt, hogy hozzá kell igazítani az 
álláshelyeknek a számát a kialakult tervezett helyzethez, ami azt jelenti, hogy három csoport 
engedélyezése történt eredetileg, 19 óvodapedagógus álláshelyet engedélyezett a képviselő-
testület, ez módosulna 17-re, a dajka álláshelyek száma viszont emelkedik. A harmadik 
határozati javaslat pedig azt tartalmazza, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     659  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Gesztenyéskert Óvoda 
további működtetésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 459/2011. (VIII. 25.) sz., 
a 460/2011. (VIII. 25.) sz. és a 461/2011. (VIII. 25.) sz. képviselő-testületi határozatait 
hatályon kívül helyezi.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     660  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Gesztenyéskert Óvoda 
további működtetésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 433/2011. (VII. 21.) sz. 
képviselő-testületi határozatát a következők szerint módosítja és egységes szerkezetben az 
alábbiak szerint fogadja el:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gesztenyéskert 
Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) sorra kerülő óvodai csoport szám 
fejlesztés miatt szükségessé váló személyi feltételek biztosítása érdekében az óvoda 
pedagógus álláshelyek számát és a dajka álláshelyek számát az alábbiak szerint határozza 
meg:

Időpont: Óvodapedagógus álláshelyek
száma:

Dajka álláshelyek száma:

2011. október 1-től 17 10
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Az óvodai csoportszám fejlesztés miatt szükségessé váló összesen 4 óvodapedagógus 
álláshely és 4 dajka álláshely pénzügyi fedezeteként (esetleg: a magasabb gyermeklétszám 
miatti többlet normatíva az adóbírságból befolyt többletbevétel) és a Robert Bosch 
Elektronikai Kft. által havonta fizetendő rendszeres működtetési hozzájárulás szolgál.”

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     661  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Gesztenyéskert Óvoda 
további működtetésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztését a Gesztenyéskert Óvoda további működtetéséről. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező, a Robert Bosch 
Elektronikai Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodás aláírására.

7./ napirendi pont 
Előterjesztés a 2011. évre vonatkozó iskolatej programban való részvételhez szükséges 
szállítási szerződés megkötéséről

dr. Szikszai Márta: A képviselő-testület eldöntötte, hogy a 2011-2012. tanévben csatlakozik 
az iskolatej programhoz, ehhez a pénzügyi fedezetet már egy januári határozatában 
hozzárendelte. Jelen előterjesztésnek tárgya az, hogy a Polgármesteri Hivatal az előkészítő 
munkálatok során három árajánlatot bekért. Az ajánlatokat úgy kértük be, hogy háromszor 
kapjanak a gyerekek kakaót, kétszer pedig tejet. Három árajánlat érkezett be: a JÁSZTEJ Zrt.-
től, az Egertej Tejipari Kft.-től és az Abaújtej Közös Vállalattól. Ezek közül az Egertej Tejipari 
Kft. adta a számunkra legelőnyösebb ajánlatot és így az első határozati javaslat arról szól, 
hogy a képviselő-testület a vele megkötendő iskolatej szállítási szerződéshez hozzájárul, a 
második határozati javaslat pedig arról szól, hogy amennyiben 2012. évben folytatódik, 
akkor ne kelljen új árajánlatokat bekérni, és az év végén –  év elején esetleg a szolgáltatás 
szüneteltetését ezzel felvállalni, hiszen nincs beszállítónk, így a testület most felhatalmazást 
ad arra, hogy 2012. január 1-től a tanév végéig június 15-ig terjedő időszakra is ugyanezekkel 
a feltételekkel megköthesse a szerződést. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     662  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2011. évre vonatkozó 
iskolatej programban való részvételhez szükséges szállítási szerződés megkötéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az „Egertej”  Tejipari Kft.-vel (székhely: 3300 Eger, Sas. u. 60.) 2011. 
szeptember 16-tól december 31-ig terjedő időszakra a 2011. évi iskolatej program 
szabályozásáról szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet alapján a határozat mellékletét képező 
Iskolatej Szállítási Szerződést írja alá.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     663  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2011. évre vonatkozó 
iskolatej programban való részvételhez szükséges szállítási szerződés megkötéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Amennyiben az iskolatej program a 2012. évben folytatódik, Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az „Egertej” Tejipari Kft.-vel 
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kötött Iskolatej Szállítási Szerződés meghosszabbítására a 2011-2012. tanév végéig terjedő 
időszakra a gyerekek folyamatos iskolatejjel történő ellátása érdekében. A képviselő-testület 
felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a fennmaradó 2012. január 1-től 2012. június 15-ig 
terjedő időszakra vonatkozó önrész és előfinanszírozás Hatvan város 2012. évi költségvetési 
rendeletébe történő betervezéséről gondoskodjon.

8./ napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben 
történő portré fényképezés lebonyolításáról 

dr. Szikszai Márta: Ezeknél az oktatási intézményeknél az volt a gyakorlat, hogy minden 
oktatási intézmény külön állapodott meg iskolai év eleji fényképezésről. Most egy olyan 
csomagot próbáltunk összeállítani, ami a szülőknek is jó és az intézménynek is. 
Térítésmentesen kértük, hogy biztosítsanak egy 10 x 15 cm méretű portré fényképet minden 
gyerekről és amit majd a szülő ezen felül rendel, azért a szülő fizet, illetve a bruttó árbevétel 
10%-át az iskolai alapítványokra utalják át. Három helyről kértünk árajánlatot azzal, hogy 
megnéztük, hogy milyen minőségi munkákat végeznek. Legkedvezőbb árajánlatot a 
legszélesebb szolgáltatási tevékenységgel a Creator Kft. nyújtotta, aki egyébként vállalta, 
hogy hatvani illetőségű vagy Hatvanhoz kötődő fényképészekkel fogja ezt a munkát 
lebonyolíttatni és a nevelési-oktatási intézmények vezetőinek adunk egy felhatalmazást, 
hogy a Creator Kft.-vel kössenek szerződést. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     664  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani önkormányzati 
fenntartású nevelési-oktatási intézményekben történő portré fényképezés lebonyolításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani önkormányzati 
fenntartású nevelési-oktatási intézmények intézményvezetőit felhatalmazza a határozat 
mellékletét képező támogatási szerződés aláírására a Creator Kft.-vel (székhely: 1164 
Budapest, Cinkotakert u. 12.) a 2011-2012. nevelési év, tanév során portré fényképezés 
lebonyolítására vonatkozóan.

9./ napirendi pont 
Előterjesztés a 2011. évi költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok 
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére 
és pályázat benyújtására

Papp István: Itt arról van szó, hogy olyan  közalkalmazottak esetén, akiknek felmentésük 
van, lehet állami pénzt igényelni és ezt mi szeretnénk megpályázni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     665  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2011. évi költségvetési 
törvényben a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésére és pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, valamint 
a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel 
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, 
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folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011. (III. 3.) BM rendeletben 
a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás 
igénylésének III. ütemére. 
Az önkormányzat az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető 
létszám- és álláshely- átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a 
felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.

Így a pályázat III. ütemére -
− a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) 

10 fő , (2011. március 1. és június 27. közötti időpontban elkészült munkajogi 
dokumentumok)

− az 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.) 2 fő,
(2011.augusztus 29.és 30-án kelt dokumentumok, felmentési idő kezdete: 
2011.augusztus 31.)

− a Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. Út 8.) 1 fő 
(2011.augusztus 23-án kelt dokumentum és a felmentési idő kezdete is) tekintetében 
meghozta azokat a munkáltatói döntéseket, amelyek alapján a pályázat benyújtható.

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a Hatvan Város Önkormányzata irányítása alatt 
álló költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, 
az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve 
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban 
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A képviselő-testület megállapítja, a létszámcsökkentés előtti és az azt követően kialakult és 
intézményenként azonosítható álláshely-megszüntetéssel járó létszámadatokat.

Az önkormányzat a középiskolák részére 2011. január 1-jével 221 főben, az Óhatvani Óvoda 
és Általános Iskola 5. sz. tagiskolája részére 37 főben, az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola 
székhelyintézménye és a Baross Gábor tagiskolája részére 63 főben, önkormányzati szinten 
779 főben határozta meg a létszámot.

Az önkormányzat 2011. július 1-jétől Újhatvanban a Baross Gábor tagiskola megszűnését 
követően, a Szent István Általános Iskolában 63,5 főben, Óhatvanban az 5. Sz. Általános 
Iskolánál 36,5 főben, míg önkormányzati szinten összesen 769,5 főben határozta meg a 
létszámot.

A létszámcsökkentést követően ez a középiskolák esetében 206 főre, az 5. Sz. Általános 
Iskolánál 34,5 főre, a Szent István Általános Iskolánál 41,5 főre, önkormányzati szinten ez 745, 5 főre 
változik a tényleges közalkalmazotti jogviszonyok megszűnését követően és az egyházi iskola - 
Katolikus Általános Iskola – 2011/2012. tanévtől kezdődő működése miatt.

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy amennyiben az önkormányzat a támogatásról 
szóló döntést követő 5 éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja, 
hogy azt – helyi önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódó, és az adott 
helyi önkormányzat számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, 
úgy ezen álláshely megszüntetésére jóváhagyott támogatásról 
a) a 2011. évben köteles haladéktalanul lemondani és erről az Igazgatóságon keresztül a 

minisztériumot tájékoztatni,
b) 2011. évet követően köteles haladéktalanul lemondani és a már folyósított támogatást 

visszafizetni.
A jogtalanul igénybe vett összeg után a helyi önkormányzat kamatot fizet a jogtalan 
igénybevétel napjától – a lemondás elmulasztásának napjától - a visszafizetés napjáig.
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10./ napirendi pont 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
helyben központosított közbeszerzésből való kilépéséhez történő hozzájárulásról

dr. Szikszai Márta: Az elmúlt képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület módosította  a 
helyben központosított közbeszerzésekről szóló önkormányzati rendeletét abban a 
vonatkozásban, hogy a helyben központosított közbeszerzésekhez önként csatlakozott 
szervezetek  ne csak gazdasági év végére, hanem év közben bármikor a még meg nem 
indított  közbeszerzési eljárásokból kiszálljanak. A kórház jelezte, hogy ő a Régió 
Egészségügyi Együttműködési Klaszterben részt vesz másik két kisebb kórházzal, ez az ún. 
REMEK és a REMEK-ben ők ezzel a klaszterrel a most indítandó gázenergia és villamos 
energia beszerzések kapcsán sokkal kedvezőbb árat érhetnek el, ezért az erre vonatkozó 
központosított közbeszerzésből ki kívánnak lépni. Javasoljuk, hogy a bizottság támogassa a 
kórháznak ezt a kérését, hiszen a most induló REMEK együttműködésben való első közös 
programról is szó van és valószínű, hogy így a kórház többet tud majd megtakarítani.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     666  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII. 
17.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy az Albert Schweitzer Kórház –  Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 16.) központosított közbeszerzésből történő kilépéséhez a még meg 
nem indított közbeszerzési eljárások vonatkozásában, a 2011. évre vonatkozóan hozzájárul.

Határidő: 2011. szeptember 14.
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

11./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Kossuth téri buszöböl építéséhez kapcsolódó munkák elvégzéséről

Schósz Gabriella: A Kossuth téri buszöböl építése megkezdődött, azonban a kivitelezés 
során felmerült, hogy a járda és a buszöböl kapcsolatát, valamint a buszöböl környezetét is 
rendezni lenne szükséges egyidőben a kivitelezéssel. Árajánlatot kértünk ezekre a munkákra 
és a Kavicsút Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot 667.500,- Ft összegben.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     667  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  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 környezetének kivitelezésével a Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Külterület 024/16 hrsz.) bízza meg bruttó 667.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Közutak, hidak” 
költséghelyen rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozói szerződés 
határidejének, és összegének módosítására.

Határidő: 2011. szeptember 26. (kivitelezési munka befejezésére)
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
                  Városfejlesztési Iroda útján
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12./ napirendi pont 
Előterjesztés „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése”  tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésről

dr. Borbás Zsuzsanna: A július 21-i testületi ülésen a képviselő-testület döntött arról, hogy 
térfigyelő kamerarendszer kiépítése tárgyában 18.000.000,- Ft nettó becsült értéken 
közbeszerzési eljárást indítson. Az eljárás lezajlott, egyetlen egy ajánlat érkezett, amely 
határidőben érkezett, a Global-Line Kft. ajánlata, aki a kiépítés díjaként 17.662.250,- Ft +ÁFA-
t határozott meg, illetve az üzemeltetés díja 15.000,- Ft + ÁFA/kamera/hó lenne. Az ajánlat 
hiányos volt, tehát szükség volt hiánypótlásra, de ennek eleget tett határidőn belül, minden 
feltételnek megfelel, úgyhogy javasolt az eljárás nyertesének hirdetni a Global-Line Kft.-t.
Lestyán Balázs: Hogy lehet csak egy ajánlattevő? 
Papp István: A múltkor volt három, de mindegyik érvénytelen volt és megint ki kellett 
írnunk. Előtte volt pár cég, aki olyanokat írt be, hogy nagyon olcsón, 15-16 MFt-os áron 
csinálta volna meg, de ebbe nem vette bele pld. a 15 átjátszó antennát, azokat kifelejtette 
belőle. Nem tudom, hogy oldották volna meg. Nem volt részletes a műszaki leírás meg az 
elképzelés, tehát nem lehetett volna megcsinálni. Ezért kellett ezt újból kiírni és akkor ezek 
kompletten ellátnak mindent, fel lesz téve minden és erre fog kapcsolódni egy állványos 
rendszer, amit a Zrt. fog majd felállítani, tehát ezek a kameraoszlopok, amire feltesszük, 
hogy ne tudják leszedni.
Mikó János: Hány darab kameráról van szó?
Papp István: 15-ről tudok, de ez majd bővülni fog. 
Mikó János: Nem sok az a 15.000,- Ft kameránként?
Papp István: Van figyelés is, szerintem nem sok.
dr. Szikszai Márta: A figyelés ebben nincs benne, azt a közterület-felügyelő fogja megoldani.
Lestyán Balázs: Mit kell majd csinálni 15.000,- Ft-ért?
Schósz Gabriella: Karbantartanak, például.
Papp István: Ezek olyan kamerák, amelyek  360 fokos szögben látnak. Nem olyan kicsi, 
gondolom ezt karbantartják.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     668  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  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, mint a képviselő-testület 441/2011. (VII.21.) számú határozata alapján indult, 
„Térfigyelő kamerarendszer kiépítése”  tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Global-Line Kft. (3000 Hatvan, 
Kölcsey F. u. 62.) 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 b) 
pontján alapuló, az összességében legelőnyösebb ajánlatot, azaz a térfigyelő kamerarendszer 
kiépítésének teljes díjaként 17.662.250.- Ft + ÁFA, üzemeltetésének díjaként 15.000.- Ft + 
ÁFA/kamera/hó ajánlati árat.

Határidő: 2011. szeptember 29. (szerződéskötésre)
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

13./ napirendi pont 
Előterjesztés a térfigyelő rendszer kiépítéséhez szükséges tartóoszlopok elhelyezéséről

Schósz Gabriella: 5 db tartóoszlopot kell elhelyezni, mert öt kameránál nincs olyan épület 
vagy meglévő építmény, amihez hozzá lehetne a kamerát rögzíteni. Tehát arról szól az 
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előterjesztés, hogy kértünk árajánlatot kameratartó oszlop telepítésére vonatkozóan, négy 
árajánlatot szerettünk volna bekérni, de csak ketten küldtek be ajánlatot. A 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. adta a legkedvezőbb ajánlatot. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     669  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a térfigyelő rendszer 
kiépítéséhez szükséges tartóoszlopok elhelyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a térfigyelő 
kamerarendszer kiépítéséhez szükséges tartóoszlopok elhelyezésével a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 
bízza meg bruttó 217.324,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben a „Város- és községgazdálkodás”  költséghelyen rendelkezésre 
áll.

14./ napirendi pont 
A hatvani 2638/2 hrsz.-ú, 2639 hrsz.-ú és 2640 hrsz.-ú ingatlanok vagyonkezelésére 
beérkezett pályázatok bontása

dr. Borbás Zsuzsanna: Az előző testületi ülésen döntés született arról, hogy e három ingatlan 
vonatkozásában, tehát a Népkert, Sporttelep vagyonkezelésbe adására nyílt pályázatot írjon 
ki a testület. A pályázat benyújtására a határidő tegnap délután 16.00 órakor letelt. Egy 
pályázat érkezett, az FC Hatvan Egyesület pályázata. A formai és a tartalmi kritériumoknak 
megfelel a pályázat, tehát a minimális vagyonkezelési jog ellenértékét megajánlotta a 17 év 
időtartamra a 131.890.250,- Ft + ÁFA-t. Az ajánlati biztosíték megfizetésre került oly módon, 
hogy az egyesület elnöke és polgármester úr közös nyilatkozatot készítettek arról, hogy az 
egyesület részére az önkormányzat által nyújtott utolsó negyedik negyedéves támogatás 
terhére az ajánlati biztosíték összege  beszámításra kerül, tehát ezzel csökkentett összeggel 
fogják megkapni ezt a támogatást, illetve volt még egy feltétele annak, hogy ez a pályázat 
sikeres legyen, az, hogy addig  megérkezzen a belügyminiszter úrnak az az engedélye, ami 
alapján a 2640 hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelésbe adását jóváhagyja, mivel ezen az ingatlanon 
található az az öltöző épület, aminek a felújítására az önkormányzat 17.277.000,- Ft 
támogatást nyert, és feltételként volt szabva, hogy a belügyminiszter egyedi engedélye 
alapján adható más fenntartásába az ingatlan. Tegnapi nap folyamán felhívtam a 
Belügyminisztériumot, mert még nem érkezett meg ez az engedély, azt közölték, hogy 8-án 
postára adták, de mivel még ide nem érkezett, kértem, hogy elektronikus úton, beszkennelve 
küldjék meg. Ez a tegnapi nap megtörtént, tehát megvan a belügyminiszter úr engedélye is, 
úgyhogy szerintem nincsen akadálya annak, hogy nyertesként az FC Hatvan Egyesület 
legyen nevesítve.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     670  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
hatvani 2638/2 hrsz.-ú, 2639 hrsz.-ú és 2640 hrsz.-ú ingatlanok vagyonkezelésére kiírt 
pályázat nyertesének a Futball Club Hatvan Egyesületet (székhely: 3000 Hatvan, Népkert) 
nyilvánítsa, mint egyetlen ajánlattevőt, mivel pályázata mindenben megfelel a pályázati 
kiírás feltételeinek. A nyertes ajánlat összege: 131.890.250,- Ft + ÁFA.

15./ napirendi pont
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Előterjesztés a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” 
tárgyú pályázat benyújtásának jóváhagyásáról

dr. Borbás Zsuzsanna: A Wekerle Sándor Alapkezelő pályázatot hirdetett "Családbarát 
munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása”-ra.  100%-os  támogatott  lett  a 
pályázat, az önkormányzat 2.500.000,- Ft támogatásra szeretne pályázni. Szeptember 15-e a 
benyújtási határidő. Ennek keretében esetleg megvalósítható lenne a Polgármesteri Hivatal 
épületén belül egy gyermekmegőrző szoba kialakítása, ahol a dolgozók gyermekei eltöltenék 
az idejüket. Eszközbeszerzést lehetne ezzel kapcsolatban eszközölni, illetve gondoltunk arra 
a pályázat benyújtása során, hogy a Mikulás ünnepség, Karácsony ünnepség kapcsán lehetne 
támogatást  igényelni,  tavaszi  szünetben  táboroztatást  lehetne  megoldani,  mert  a  2011. 
december 1. és 2012. ápilis 30. közötti időszakra vonatkozóan támogat ez a pályázat minket, 
úgyhogy ezt 15-én szeretnénk benyújtani.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     671  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  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. mellékelte szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, 
Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő 
által közzétett felhívásra, a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének 
támogatása” tárgyban pályázatot kíván benyújtani gyermekmegőrző szoba kialakítására és a 
délutáni gyermekfelügyelet megoldására.

Határidő: 2011. szeptember 15. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

16./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáiról 

Schósz Gabriella: 4 db lakás felújítása vált szükségessé, melyeket fecskelakásként lehetne 
majd a pályázóknak bérbeadni. A négy lakás felújítási költsége 6.601 eFt.
Papp István: Kegyetlen árak vannak, mind anyagban, a munkadíjról ne is beszéljek.
Schósz Gabriella: Meg nagyon le vannak lakva a lakások.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     672  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  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 bízza meg –  Hatvan Város Önkormányzata 
és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási 
közszolgáltatási szerződés alapján –  bruttó 1.768.461,- Ft összegben az önkormányzati 
tulajdonú Hatvan, Pázsit u. 13. III/1. sz. alatti lakás felújításával.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében a 2011. évi felhalmozási kiadások között a 
„Lakóház felújítás 2010. évi maradvány” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2011. október 31. (a felújítási munkák befejezésére)
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
                  Városfejlesztési Iroda útján 
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A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     673  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  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 bízza meg –  Hatvan Város Önkormányzata 
és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási 
közszolgáltatási szerződés alapján –  bruttó 1.775.218,- Ft összegben az önkormányzati 
tulajdonú Hatvan, Pázsit u. 13. II/1. sz. alatti lakás felújításával.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében a 2011. évi felhalmozási kiadások között a 
„Lakóház felújítás 2010. évi maradvány” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2011. október 31. (a felújítási munkák befejezésére)
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
                  Városfejlesztési Iroda útján 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     674  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  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 bízza meg –  Hatvan Város Önkormányzata 
és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási 
közszolgáltatási szerződés alapján –  bruttó 1.489.830,- Ft összegben az önkormányzati 
tulajdonú Hatvan, Gódor K. u. 12. I/14. sz. alatti lakás felújításával.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében a 2011. évi felhalmozási kiadások között a 
„Lakóház felújítás 2010. évi maradvány” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2011. október 31. (a felújítási munkák befejezésére)
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
                  Városfejlesztési Iroda útján 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     675  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  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 bízza meg –  Hatvan Város Önkormányzata 
és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási 
közszolgáltatási szerződés alapján –  bruttó 1.567.743,- Ft összegben az önkormányzati 
tulajdonú Hatvan, Gódor K. u. 12. I/17. sz. alatti lakás felújításával.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében a 2011. évi felhalmozási kiadások között a 
„Lakóház felújítás 2010. évi maradvány” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2011. október 31. (a felújítási munkák befejezésére)
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
                  Városfejlesztési Iroda útján 

17./ napirendi pont 
Előterjesztés a Csicsergő Óvoda részleges felújítási munkáiról
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Schósz Gabriella: A Csicsergő Óvoda részleges felújítási munkáiról a Pénzügyi, Gazdasági 
és Városfejlesztési Bizottság márciusban döntött. Az óvodának el is készült a felújítása, 
azonban a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. pótmunka igényt jelentett 
be olyan munkákra vonatkozóan, amelyek az átalakítás során merültek fel. A meglévő 
pillérfalazat nagyon rossz állapotú volt, ezért ezt le kellett bontani és a gazdasági bejáratnál 
lévő hátsó bejárót nagyobb műanyag portálra kellett cserélni, valamint az új tetőszerkezet 
kialakításánál –  szintén a gazdasági bejáratnál –  hőszigetelt szendvicspanelt kellett 
elhelyezni. Ennek a bruttó költsége 306.146,- Ft, valamint igény jelentkezett az óvoda 
részéről, hogy minősítéssel rendelkező játszóeszközök kerüljenek elhelyezésre. A 
költségvetésben 14 MFt-ot különített el a képviselő-testület az óvoda részleges felújítására, 
tehát maradt összesen 4.500.000,- Ft. Az előterjesztés arról szól, hogy ezt a 4.500.000,- Ft-ot, 
ami a költségvetésben biztosított, a pótmunkákra és a játszóeszközöknek a kicserélésére 
használhassa fel a közszolgáltató.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     676  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  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 bízza meg –  Hatvan Város Önkormányzata 
és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási 
közszolgáltatási szerződés alapján –  bruttó 4.500.000,- Ft összegben az önkormányzati 
tulajdonú Csicsergő Óvoda részleges felújítási munkái során felmerült pótmunkák 
elvégzésével, valamint a minősítéssel rendelkező játszóeszközök beszerzésével és 
telepítésével.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében a 2011. évi felhalmozási kiadások között a „2011. 
évi új fejlesztési feladatok” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2011. október 31. 
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
                  Városfejlesztési Iroda útján 

18./ napirendi pont
Előterjesztés kedvezményes burgonyavásárlási akció megszervezéséről

Komendáné Nagy Márta: Már  a költségvetési féléves beszámolónál is kiderült, hogy a 
szociális előirányzatra tervezett összegből jelentős maradvány képződött és ennek terhére 
gondoltunk arra, hogy ezt a kedvezményes burgonyavásárlási akciót meghirdethetné az 
önkormányzat. Ennek a pénzügyi feltételei adottak és kidolgoztuk, hogy milyen elvek 
szerint juthatnának kedvezményes burgonyához a hatvani állandó lakóhellyel rendelkező, 
elsősorban nagycsaládosok, másodsorban szociális ellátásban részesülők és harmadsorban 
nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő lakosok. Az előzetes ajánlatok alapján 
kitűnt, hogy 40,- Ft körül már lehet vásárolni burgonyát. 15,- Ft-ra tettünk javaslatot 
kilónkénti áron, ez igazából legfeljebb a szállítási költségeket fedezi, tehát egy kedvezményes 
áron lehetne megvásárolni. Ha 20 kg-os kiszerelésű zsákokba tudnánk ezt kiosztani, akkor 88 
tonna, tehát 4 kamionnyi krumplit tudnánk értékesíteni; két kamionnal ó-Hatvanba, kettőt 
pedig  új-Hatvanba. Erre vonatkozóan árajánlatokat kértünk be és ezt  a hónap végén 
hoznánk be döntésre. 
Papp István: Tehát ezért fizetni kell.
Komendáné Nagy Márta: Az önkormányzat fizetne, a lakosság pedig 15,- Ft/kg áron 
vásárolhatná meg. Mi tudnánk beszerezni 40,- Ft + ÁFA-ért és 15,- Ft-ot kérnénk, tehát 300,- 
Ft-ért lehetne megvenni egy 20 kg-os zsákot. A 88 tonna négy kamionnyi mennyiség 22 
tonnával számolva, ez nem kevés. A 4.400 zsákot úgy számoltuk, hogy a 62 év feletti lakosok 
számát, illetve a szociális ellátásban részesülők, nagycsaládosok számát figyelembe véve ez 
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kb. elegendő lenne. A lehetőség adott arra is, hogy ha kevés, akkor pótrendelést adunk le 
ugyanúgy, mint a muskátlinál. Október végére meg tudjuk szervezni a kiosztást és a döntést 
hozzuk a szeptember végi ülésre.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     677  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  megtárgyalta a kedvezményes 
burgonyavásárlási akció megszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonyavásárlási akciót 
szervez a Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező nagycsaládosok, szociálisan 
rászorultak és nyugellátásban részesülők részére.
E feladatra a képviselő-testület 4.400.000 Ft-ot biztosít a szociális ágazat költségvetéséből az 
alábbiak szerint: 2.750.000 Ft-ot a nyári gyermekétkeztetés előirányzat maradványból, 
valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatból 1.650.000,- Ft-ot 
átcsoportosít. Az akcióra elkülönített összeg legalább 88.000 kg burgonya vásárlását tegye 
lehetővé azzal, hogy a lakosság részéről befizetendő összeg legfeljebb 15 Ft/kg legyen és a 
kedvezményt csak egy jogcímen lehet a támogatottak részére biztosítani. Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Hatósági Irodát, hogy az akció lebonyolítása 
érdekében az árajánlatokat kérje meg.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     678  /2011.     (IX.     13  .)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  megtárgyalta a kedvezményes 
burgonyavásárlási akció megszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata azon nagycsaládosok részére, akik a Nagycsaládosok 
Országos
Egyesületének tagjai, természetbeni támogatás keretében gyermekenként egy zsák (20 kg) 
burgonya kedvezményes megvásárlását biztosítja. Az önkormányzat továbbá azon 
személyek részére is biztosítja a 20 kg burgonya kedvezményes vásárlásának lehetőségét, 
akik Hatvan Város Önkormányzatától rendszeres szociális ellátásban részesülnek, feltéve, 
hogy a velük közös lakcímen lakó hozzátartozójuk nem részesül rendszeres szociális 
ellátásban, továbbá az önkormányzat felé lejárt határidejű köztartozása, lakbértartozása 
nincs. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan városban állandó 
lakóhellyel rendelkező és nyugdíjban vagy rendszeres nyugdíjszerű ellátásban részesülő 
személy részére 20 kg burgonya kedvezményes vásárlásának lehetőségét biztosítja.

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.50 órakor befejezettnek 
nyilvánította. 

K.m.f.

     __________________________________       __________________________________
              Papp István          Jávorkáné Jenei Katalin

    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési            jegyzőkönyvvezető  
             Bizottság elnöke                        
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