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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság 2011. május 24-én 8,30 órakor a Polgármesteri Hivatal kis
tanácskozó termében tartott nyílt üléséről

Jelen vannak:
Papp István
Mikó János
Bagi Miklós
Majrán János

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
Kondek Zsolt

környezetvédelmi tanácsnok

Dr. Szikszai Márta
Komendáné Nagy Márta
Gál Erzsébe
Bánkutiné Katona Mária
Schósz Gabriella
dr. Kovács Éva
Uti Csabáné
dr. Stankovics Éva

jegyző
aljegyző
politikai főtanácsadó
gazdálkodási irodavezető
műszaki és városfejlesztési irodavezető
ügyvéd jelölt
pályázati osztályvezető
Alber Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója

Jegyzőkönyvvezető:

Iványosné Berényi Anita

* * *
Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság négy
tagjának részvételével az ülés határozatképes.
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata volt.
Levetetni kérte a meghívóban szereplő 23. napirendi pontot
• Előterjesztés a kisgombosi településrészen lévő
biztosításáról

lakások

vízellátásának

Kérte, hogy a meghívóban szereplő 2. napirendi pontot 5. napirendként tárgyalják meg
• Előterjesztés Hatvan város önkormányzata tulajdonában álló kettő darab ROBUR
m40 típusú gáztüzelésű hőlégbefúvó berendezés Hatvan-Újvárosi Szent István
Római Katolikus Plébánia részére történő ajándékozásáról
Felvetetni kérte 35. napirendi pontként a következő előterjesztést:
• Előterjesztés „A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai fejlesztése” című
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
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Kérte, hogy a meghívóban szereplő 36. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják meg:
• Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata könyvvizsgálói pályázat kiírásáról
Felvetetni kérte a zárt ülésre a következő előterjesztést:
• Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata főépítészi munkakörének ellátására
megbízási szerződés alapján
Kérte a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontok módosítására tett javaslatát fogadják el.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
359/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a 2011. május 24-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1.

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjármű üzemben tartásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

2.

Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény
szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

3.

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli törvény szerinti
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

4.

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról,
közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

5.

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló kettő darab ROBUR m40 típusú
gáztüzelésű hőlégbefúvó berendezés Hatvan-Újvárosi Szent István Római Katolikus Plébánia részére
történő ajándékozásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

6.

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
újraválasztásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

7.

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 154/2009. (IV. 30.) számú
határozatával a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére tőketartalékként átadott
65.000.000,- Ft összeg kivonásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

8.

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kizárólagos tulajdonában levő
ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

9.

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Közhasznú

Zrt.

könyvvizsgálójának

10. Előterjesztés „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
11. Előterjesztés „Vezetékes telefon szolgáltatás
közbeszerzési eljárás megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ ÖBBSÉG)

megrendelése”

tárgyú

helyben

központosított
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12. Előterjesztés „Villamos energia beszerzése” tárgyú helyben központosított közbeszerzési eljárás
megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
13. Előterjesztés „Gáz energia beszerzése” tárgyú helyben központosított közbeszerzési eljárás
megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
14. Előterjesztés mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
15. Előterjesztés a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola fenntartásáról, valamint a Heves Megyei
Közgyűléssel megkötött Társulási Megállapodás módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
16. Előterjesztés a közoktatási intézmények egyéb dolgozói létszámáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
17. Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2010. évi ellátásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
18. Előterjesztés a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítésével kapcsolatos
kérdésekről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
19. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
20. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe
történő bekapcsolásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
21. Előterjesztés „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című pályázat
előkészítésére
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
22. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló 2713/3 hrsz.-ú ingatlan telekmegosztásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
23. Előterjesztés a Kossuth téri buszöblözet átépítéséhez kapcsolódó építés alatti forgalomtechnika
tervezőjének kiválasztásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
24. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújítási munkáiról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
25. Előterjesztés fekvőrendőr elhelyezéséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
26. Előterjesztés a Temető úti vasúti átjáróban végrehajtandó forgalmi rend változásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
27. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” tárgyú pályázatokhoz
kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
28. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú ingatlanon lévő nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet részére
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
29. Előterjesztés egyes forgalomtechnikai elemek megrendeléséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
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30. Előterjesztés az Óhatvani Városi Köztemetőben szóróparcella kialakításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
31. Előterjesztés Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
32. Előterjesztés Hatvan város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
33. Előterjesztés selejtezésre került nagyértékű kórházi tárgyi eszközök versenytárgyalás útján történő
értékesítéséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
34. Előterjesztés Közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat létrehozásához szükséges pénzügyi fedezet
meghatározásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
35. Előterjesztés „A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai fejlesztése” című pályázathoz
kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS:
1.

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata könyvvizsgálói pályázat kiírásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

2.

Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata főépítészi munkakörének ellátására megbízási
szerződés alapján
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

1. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjármű üzemben
tartásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Februárban úgy döntöttünk, hogy bérbe adjuk az autót a kórháznak. Dr. Stankovics Éva a
kórház ügyveztője levélben jelezte, hogy a továbbiakban a gépjárműre nincs szükségük, ezért
szükséges az üzembentartási szerződés megszüntetése.
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
Ez egy régi gépjármű, aminek a javítása nagyon sokba kerülne, így nem éri meg fenntartani.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
360/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy hozzájárulását adja ahhoz,
hogy Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonát képező ESY-293 frsz.-ú, Toyota Dyna típusú,
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JT1P0LY610915798 alvázszámú, 3L3679587 motorszámú személygépjárműre határozatlan
időtartamra az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.-vel
(cg.száma: 10-09-021298, székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) kötött üzembentartási
szerződés jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti közös megegyezéssel
megszüntetésre kerüljön 2011. május 25. napjával.
Az üzembentartási ás használati szerződés megszüntetését Hatvan Város Önkormányzata és a
nonprofit kft. között a jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet szerinti tartalommal
történő megkötését a Bizottság támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a jegyző útján

2. napirendi pont
Előterjesztés Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit
Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági
jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
361/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli
törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének
felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Balassi B u.
16. ) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 4. §-a értelmében az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú
Kft.. jelen határozat mellékletét képező, 2010. évre szóló éves beszámolóját jóváhagyja.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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362/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli
törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének
felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma:10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan,
Balassi B. u. 16.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a értelmében a Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.. a jelen határozat mellékletét képező 2010. évre szóló
közhasznú éves beszámolóját és közhasznú jelentését jóváhagyja.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
363/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli
törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének
felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan,
Balassi B. u. 16.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa megállapítja, hogy a társaság -1470 e
Ft mérleg szerinti eredménye alapján döntést nem kell hoznia a 2010. évi adózás utáni
eredmény felhasználása tárgyában.
Határidő: 2011.május 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

3. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli
törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni
eredményének felhasználásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
A Zrt. 2010. évi mérleg beszámolójáról van szó. Ez súlyosabb, mint a kórház témája. Csak
kiegészítésként mondta el, hogy a Zrt. költségvetési bevételeit divízióra szedték szét. Ez egy
tábla. Van egy kiegészített tábla, mely a Zrt. az üzleti terv alapján végzi a tevékenységét. Ezt az
üzleti tervet minden évben a tulajdonos fogadja el. 2010. januárjában elfogadták a Zrt. üzleti

227

tervét, gyakorlatilag és egy másik tábla mutatja, hogy ténylegesen milyen divízió tér el
ténylegesen ettől az üzleti tervtől. Ebből lehet súlyos megállapításokat levonni. Itt jön be
gyakorlatilag a kórház. Az általános költségek felosztása után, ha megnézzük a táblázatot,
akkor láthatjuk, hogy tavaly a kórház nyereségesen volt tervezve. Ha az általános költségek
felosztása után a rendszer 46 millió Ft mínuszt tervezett a kórháznak, ez 2010. januárjában
történt. Gyakorlatilag annyi történt, hogy a kórház 402 millió Ft mínuszt ért el. 2010-ben az
egészségügyi divízió úgy, hogy 50 millió Ft-ot adott a tulajdonos valamikor májusban és
decemberben az OEP még 100 millió Ft-os finanszírozásban részesítette a kórházat, ami
gyakorlatilag plusz 150 millió Ft nem tervezett bevétel érkezett a rendszerbe, ha ezt a 402 millió
Ft-hoz hozzá adjuk, akkor gyakorlatilag közel 550 millió Ft mínuszt csinált a kórháznak 2010.
évben.
Azt tudjuk, hogy nyereséges kórház nincs az országban.
Ha megnézzük lehet látni, hogy költségnemenként nem terveztek értékcsökkenést, csak egy
pénzforgalmi szemlélet, hogy úsztuk meg a likviditást, de a költség jelentés nem történt. Ez a
mínusz ott maradt a Zrt-nél.
Érdekes, gyakorlatilag látható, hogy a közcélú foglalkoztatás a Zrt-nek mínuszt termel, 6,5 millió
Ft-ot termelt 2010. évben. Gyakorlatilag annyi történik a közcélú foglalkoztatásnál, hogy a
munkaügyi központ nem fizet utánuk sem táppénzt, sem beteg szabadságot. Az a réteg, akik
elszokott menni táppénzre vagy betegszabadságra az terheli a munkáltatót, a másik oldal, hogy
külön foglalkoztat embereket akik ellátják a felügyeletet, annak bérjáruléka van. A bevételi
oldalon meg nincs semmi, mert mindig azt mondjuk, hogy közcélú ingyen kapod csináld meg
ingyen. Ebben az ágazatban a táblázatban látni, hogy milyen ágazat mennyit termel a feladat
ellátása során. A beszámoló ezzel együtt értelmezhető.
Marján János bizottsági tag
Van koncepció? Szállító részéről semmi nem lehet?
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
Október vége óta megy a munka. Októberben még az áprilisban lejárt számlákat kezdték
kifizetni. Az önkormányzat visszafog vásárolni ingatlant. Gyakorlatilag a strand és egyéb
ingatlan visszavásárlásával ezek az ingatlanok az önkormányzathoz visszakerülnek és a
likviditást ezzel visszaállítja. A szállítók részéről aláírt megállapodások vannak.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
364/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli törvény szerinti
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2. ) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a
értelmében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. jelen határozat mellékletét
képező, 2010. évre szóló éves beszámolóját jóváhagyja.
Határidő: 2011. június 3. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
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Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
365/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli törvény szerinti
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény 19. §-a értelmében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. a jelen
határozat mellékletét képező 2010. évre szóló közhasznú éves beszámolóját és közhasznú
jelentését jóváhagyja.
Határidő: 2011. június 3. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
366/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli törvény szerinti
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa megállapítja, hogy a társaság - 371.842 eFt mérleg szerinti
eredménye alapján döntést nem kell hoznia a 2010. évi adózás utáni eredmény felhasználása
tárgyában.
Határidő: 2011. június 3. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
4. napirendi pont
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének
felhasználásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
2010. novemberétől működik a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Hatvan város
költségvetésében nem szerepel öt olyan feladat finanszírozása, melyet plusz feladatként kapott
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a média kft. Ezeknek a finanszírozása nem történt meg. A tulajdonos a keletkezett hiányt
pótolja.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először szavazásra tette fel az első határozati javaslatot.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
367/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a
értelmében a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. jelen határozat mellékletét képező, 2010.
évre szóló éves beszámolóját jóváhagyja.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
368/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Kft. (cg.száma:10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény 19. §-a értelmében a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. jelen határozat
mellékletét képező 2010. évre szóló közhasznú éves beszámolóját és közhasznú jelentését
jóváhagyja.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

369/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa megállapítja, hogy a társaság -4265 e Ft mérleg szerinti eredménye
alapján döntést nem kell hoznia a 2010. évi adózás utáni eredmény felhasználása tárgyában.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

5. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló kettő darab ROBUR
m40 típusú gáztüzelésű hőlégbefúvó berendezés Hatvan-Újvárosi Szent István Római
Katolikus Plébánia részére történő ajándékozásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képező kettő darab ROBUR M40 típusú gázégős
hőlégbefúvó berendezés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintészet Nonprofit közhasznú Kft.
kazánházába található. Hatvan-Újváros Szent István Római Katolikus Templom plébánosa
megkereste a kórház vezetőségét, hogy igényt tartana a berendezésekre a templom.
A képviselő-testület hoz döntést minden önkormányzati tulajdonú vagyontárgy feletti
rendelkezési jog gyakorlásáról, beleértve a vagyontárgy elidegenítését, így annak gazdasági
társaságba vitelét is, továbbá a vagyontárgy megterhelését. A Képviselő-testület az
önkormányzati tulajdonú vagyontárgy birtoklásának, használatának, illetve hasznosításának
jogáról csak akkor dönt, ha az e tárgyban való döntést a szervezeti és működési szabályzat
nem utalja a képviselő-testület más szervének átruházott hatáskörébe. Az előterjesztés
mellékletként szereplő forgalmi értékbecslés szakértői vélemény alapján értéke 40.000,- Ft/db.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

370/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan város önkormányzata tulajdonában álló kettő darab ROBUR m40 típusú
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gáztüzelésű hőlégbefúvó berendezés Hatvan-Újvárosi Szent István Római Katolikus Plébánia
részére történő ajándékozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város
Önkormányzatának tulajdonát képező kettő darab ROBUR M40 típusú, 994710275 és
994710276 gyári számú gáztüzelésű hőlégbefúvó berendezést Hatvan-Újvárosi Szent István
Római Katolikus Plébánia (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/A.) részére a jelen határozat
mellékletét képező ajándékozási szerződés szerinti tartalommal ajándékozza. A képviselő
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ajándékozási szerződések Hatvan Város
Önkormányzata képviseletében történő aláírására.
Határidő:
Felelős:

2011. május 31.
Hatvan város polgármestere a jegyző útján

6. napirendi pont
Előterjesztés
a
Hatvani
Városgazdálkodási
könyvvizsgálójának újraválasztásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Nonprofit

Közhasznú

Zrt.

dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt
A könyvvizsgáló megbízatása 2011. május 31. napján lejár, szükséges új könyvvizsgáló
megválasztása. Az új könyvvizsgálót egy évre ajánlják megbízni, díjazása évi 1.500.000,-Ft +
ÁFA. Az előterjesztés 1. határozati javaslatának utolsó mondatában elírás történt, a
könyvvizsgáló díjazását évben van meghatározva, nem pedig havi díjazásban.
Papp István elnök
Kérte a bizottság tagjait, hogy az előterjesztés 1. határozati javaslatának utolsó mondatát
módosítsák és ajánlják elfogadásra a képviselő-testületnek:
„A képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását 1.500.000,-Ft + ÁFA/év összegben állapítja
meg.”
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a bizottsági elnök javaslatát elfogadta.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tett fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
371/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt könyvvizsgálójának
újraválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban:
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gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 231. § (1) bekezdésének d) pontja alapján úgy
dönt, hogy a gazdasági társaság könyvvizsgálójának 2011. június 1. napjától kezdődő
hatállyal 2012. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a B’artbox
Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47., kamarai bejegyzési
száma: 002000, cégjegyzékszám: 01-09-364-365, adószám: 1068570-3-42, a
könyvvizsgálatért személyében felelős személy: Unger Zsuzsanna bejegyzett
könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 006058, anyja neve: Piukovics Klára,
lakcím: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47.) választja meg.
A képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását 1.500.000,-Ft + ÁFA/év összegben
állapítja meg.
Határidő: 2011. június 25. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Papp István elnök
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
372/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt könyvvizsgálójának
újraválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban:
gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
-

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

17. A könyvvizsgáló
 A társaság könyvvizsgálója a B’artbox Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 1163
Budapest, Sasfészek u. 47., kamarai bejegyzési száma: 002000, cégjegyzékszám:
01-09-364-365, adószám: 1068570-3-42, a könyvvizsgálatért személyében felelős
személy: Unger Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma:
006058, anyja neve: Piukovics Klára, lakcím: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47.)
 A könyvvizsgáló külön okirat keretében nyilatkozik, hogy olyan ok, tény, vagy
körülmény, mely személyét a könyvvizsgálói tisztség ellátásából kizárná nincs, e
tisztséget feltétel nélkül elfogadta.
 A könyvvizsgáló megbízatása 2011. május 31. 2011. június 1. napjától 2012.
május 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól.
 A könyvvizsgáló gyakorolja a Gt. 40-44. §-ban meghatározott jogokat és teljesíti
az ott meghatározott kötelezettségeket.
 A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott
könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról,
hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a
jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és
pénzügyi helyzetéről, működésének eredményeiről.
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 A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely
veszélyeztetheti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független ellátását.
 A könyvvizsgáló nem hívható vissza a független könyvvizsgálói jelentésben tett
megállapítások miatt, s azért sem, ha megtagadja a társaság számviteli törvény
szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot.
 A könyvvizsgáló újraválasztható.
 A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban,
illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
 Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú társaság vezető tisztségviselője
és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b)
pontja), továbbá a közhasznú társaság munkavállalója e minőségének
megszűnésétől számított három évig.
 Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet a személyi összeférhetetlenségi
előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó
szervezet alapítójára (vezető szervének tagjaira) vezető tisztségviselőjére és vezető
állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
 A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján
munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat
el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a választott
tisztségével összefüggő feladatait.
 Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki
a) az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja;
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatást –; illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
2.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező
alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt
polgármestert az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat
módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.

Határidő: 2011. június 25. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

7. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 154/2009. (IV.
30.) számú határozatával a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
részére tőketartalékként átadott 65.000.000,- Ft összeg kivonásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt
Hatvan Város Önkormányzata a Zrt. tulajdonában levő hatvani 1661/18 hrsz.-ú Strandfürdő
fejlesztése keretében megvalósítandó termálmedence építésére a Zrt. számára tőketartalékként
65.000.000,-Ft összeget biztosít.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
373/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 154/2009. (IV. 30.) számú
határozatával a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére tőketartalékként
átadott 65.000.000,- Ft összeg kivonásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. részére a 154/2009. (IV. 30.) képviselő-testületi határozattal célhoz
kötötten átadott 65.000.000,- Ft összeget a Zrt-ből kivonja, és kötelezi a Zrt.-t arra, hogy ezen
összeget 2011. június 30. napjáig fizesse vissza az önkormányzat részére.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét
a 65.000.000,- Ft visszafizetési kötelezettség érvényesítésére, annak esetleges meg nem
fizetése esetén a követelés behajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

8. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kizárólagos
tulajdonában levő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő
megvásárlásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság előző ülésén akképp határozott, hogy
értékbecslőnek a Mobil Ingatlan Partner Kft. bízza meg az ingatlan értékesítésének
értékbecslésének elkészítésére. Az volt a cél, hogy egyrészt a vagyon Hatvan Város
Önkormányzatánál koncentrálódjon és bérleti szerződés keretében használhassák ezt az
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat a gazdasági társaságok. Másrészről a Zrt.
jelenleg pénzügyi gondokkal küszködik, ezért az önkormányzat megkívánja vásárolni
természetben a Madách u.12., Szepes B. u. 2., a Strand elnevezésű ingatlant, a mellette levő
Szennyvíz-telepet, illetve egy beépítetlen területű megnevezésű ingatlant. Az utóbbi 3 ingatlan
egyébként a strand területén található. A Hatvani Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Zrt.
Felügyelő Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és javasolja elfogadni. Az értékesítésre az
értékbecslő által megállapított forgalmi értéke kerül sor. Az adásvételi szerződést az
előterjesztés mellékletét képezi. Amit még tudni kell, hagy a strand fürdő, illetve a mellette a
szennyvíz telepet MKB bankos jelzálogjog terhel. Az MKB bankkal egyeztetés történt a vételár
kifizetésére, többek között úgy kerül rá sor, hogy az önkormányzat ezt a hitelt átvállalná a Zrt.től, ezzel is több tehertől szabadulna meg a Zrt. és még készpénzhez is jutna.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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374/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kizárólagos tulajdonában
levő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzat 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 + ÁFA, azaz
Huszonegymillió-hatszáznyolcvanezer forint + ÁFA 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 + ÁFA, azaz
Hétmillió-ötszázezer forint + ÁFA 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 + ÁFA, azaz
Harmincegymillió-nyolcszázezer forint + ÁFA 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 + ÁFA, azaz
Egyszáznyolcvannyolcmillió-négyszázhúszezer forint + ÁFA 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 + ÁFA, azaz
Kettőmillió-hatszázezer forint + ÁFA vételáron.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét
az adásvételi szerződések, hitelszerződést módosító okirat, és a jelen határozatban
meghatározott jogügylet teljesítéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.
Az ingatlanok megvásárlásához szükséges 315.000.000,- Ft pénzügyi forrást a képviselőtestület az alábbiak szerint biztosítja:
−
ÁFA visszaigénylés:
56.000.000,- Ft;
−
Hatvani Strand Üzemeltető Kft. által felvett
hitel átvállalása:
63.000.000,- Ft;
−
124/2009. (IV. 30.) számú képviselő-testületi
határozat alapján a Városi Strandfürdő fejlesztésére
nyújtott tőketartalék visszafizetése:
65.000.000,- Ft;
−
folyószámlahitel igénybevétele:
131.000.000,- Ft.
Határidő: azonnal (szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
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9. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Szikszai Márta jegyző
A közbeszerzésről szóló törvény értelmében, ha az eredeti közbeszerzési tervtől eltérően új
közbeszerzési igény merül fel, akkor a közbeszerzési tervet módosítani kell. Két új
közbeszerzés merült fel, az egyik a Térfigyelő kamerarendszer kiépítése,amelynek a nettó
becsült értéke 18.000.000 Ft, a másik az Albert Schweitzer Kórház rehabilitáció szolgáltatások
fejlesztéséhez szükséges építési engedélyezési tervek megjelölése, amelynek a nettó becsült
értéke 8.100.000 Ft. Ezeknek a közbeszerzéseknek a kiírása majd külön előterjesztés tárgyát
képezi.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
375/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan város önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2003. évi CXXIX. tv. 5.§-a szerinti 2011.
évre vonatkozó közbeszerzési tervét elfogadó 157/2011.(III.31.) számú határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
A közbeszerzési tervet 6. és 7. sorszámú beszerzéssel egészíti ki:
6.

7.

Térfigyelő kamerarendszer
kiépítése
Az Albert Schweitzer Kórház
rehabilitációs
szolgáltatásainak
fejlesztéséhez szükséges
építési engedélyes tervek
megrendelése

Nemzeti (egyszerű)
eljárásrend

18.000.000,- Ft

2011. július 15.

Nemzeti (egyszerű)
eljárásrend

8.100.000,-Ft

2011. július 11.

A közbeszerzési terv 6-10. pontjai 8-12. pontokra módosulnak.
A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező módosítással egységes
szerkezetbe foglalt 2011. évi közbeszerzési tervet.
Határidő: 2011.június 2. (honlapon történő közzétételre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
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10.

napirendi pont
Előterjesztés „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás
indításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

dr. Szikszai Márta jegyző
Képviselő-testület amikor a közterület-felügyelet felállításáról döntött, annak határozatának egy
része képezte azt, hogy térfigyelő kamerarendszert épít ki a városban. Megtörténtek a piaci
tájékozódások, ezek szerint nettó 18.000.000 Ft-ért kamerarendszer épül és erre közbeszerzési
eljárást indítunk, amely a második határozati javaslatban a közbeszerzés bíráló bizottság tagjait
támogathatja a képviselő-testület.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
376/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése”
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít egyszerű, hirdetmény nélküli eljárásrendben. A
beszerzés nettó becsült értéke 18.000.000,- Ft, mely az önkormányzat 2011. évi
költségvetésében az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. július 15. (részvételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
377/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése”
elnevezésű, 18.000.000,- Ft nettó becsült értékű, egyszerű, hirdetmény nélküli eljárásrendben
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A
bíráló bizottság a 20/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott
Közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat
az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
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1.) Horváth Richárd alpolgármester–elnök;
2.) Oroszlán Lajosné, képviselő;
3.) Selmeczi Attila; közbeszerzési tanácsadó;
4.) Bánkutiné Katona Mária, irodavezető;
5.) Schósz Gabriella, irodavezető.
Határidő: 2011. július. 15. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

11.

napirendi pont
Előterjesztés „Vezetékes telefon szolgáltatás megrendelése”
központosított közbeszerzési eljárás megindításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

tárgyú

helyben

dr. Szikszai Márta jegyző
A képviselő-testület decemberben elfogadta a helyben központosított közbeszerzésekről szóló
rendeletét és márciusban döntött a 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról. Itt megint
három közbeszerzés történik központosítottan, tehát a Polgármesteri Hivatal, mint ajánlatkérő
az önkormányzat összes intézménye számára (vezetékes telefonszolgáltatás megrendelése,
villamos energia beszerzése, gázenergia beszerzése).
Marján János bizottsági tag
Kérdése, hogy vezetékes telefonra annyit költ a város?
dr. Szikszai Márta jegyző
Igen. Tehát ez úgy történt, hogy az igényeket felmérték az előző teljesítés alapján. Minden
intézmény beadta az igényét, ezt összesítettük és ez lett a nettó becsült érték.
Marján János bizottsági tag
Erre ajánlat kérés lesz? Belső számok nincsenek az önkormányzaton belül?
dr. Szikszai Márta jegyző
Igen ajánlat kérés lesz. Belső számok tudomása szerint nincsenek. Vannak fővonalak az
önkormányzatnál és az intézményeknél is.
Marján János bizottsági tag
Véleménye szerint kellene egy koncepció, mert egy egyszerű beruházással rengeteg pénzt
meg lehetne spórolni.
Papp István bizottsági elnök
Majd lesz egy üvegszálas kiépítés az intézmények között.. Megkérdezte Kondek Zsolt
képviselőt, hogy ezt jól tudja?
Kondek Zsolt képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
Biztos lesz ilyen, viszont azt tudjuk, hogy az üvegszálas kiépítés nem 2 Ft. Ha viszont elveszik
a levegőben, akkor miért nem erőltetjük az üvegszálas technológiát, mikor mindenki a
zsebében hordja
a mobiltelefonját. Ha egy portás mobiltelefonja van a városnak
készülékenként 1.000 Ft-os előfizetési díjért, 12 Ft-os perc díjért, akkor nem tudja miért erőltetik
a madzagot.
Marján János bizottsági tag
Erőltethessük a madzagot, mert azt is rá lehet kötni a mobilra. Ez az ő saját példája, mert ők
használták 4 évvel ezelőtt, durván 1.500.000 Ft-ot, most pedig 170.000 Ft-ot fizetnek egy évre.
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Kondek Zsolt képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
Pont a flottának előnye az, hogy a dolgozók egymás és az intézmények között ingyen
beszéljelnek. A hálózaton kifelé menő hívásért kell fizetni.
dr. Szikszai Márta jegyző
Ez a jelenlegi rendszernek az üzemeltetésére került kiírásra ez a közbeszerzés.
Ő egy éven belül a technológiai fordulat következményét nem látja.
Marján János bizottsági tag
Ebből a pénzből 3 évet le lehetne finanszírozni. A szolgáltató részéről egymás közötti hívásokra
tegyen ajánlatot.
dr. Szikszai Márta jegyző
A szolgáltatás megrendelés már más. Az előterjesztés a rendszer kiépítéséről szól. Ebben az
előterjesztésben ez nem fog menni.
Marján János bizottsági tag
Akkor egy másik javaslatot kell tenni ennek a kiépítésére?
dr. Szikszai Márta jegyző
Igen. Ez a közbeszerzésnek a megindításáról szól.
Kondek Zsolt képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
Valószínű, hogy a szolgáltató fog hozni egy ajánlatot, ami tartalmaz egy listát, amely
tartalmazza, hogy ennyi a percdíj hálózaton kívüli irányban, de lehet, hogy egymás közötti
előfizetések így is lesznek.
dr. Szikszai Márta jegyző
Jó, akkor majd a kiírásnál erre oda fognak figyelni.
Marján János bizottsági tag
Ezzel egyetértett és megköszönte.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
378/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta „Vezetékes telefon szolgáltatás megrendelése” tárgyú helyben központosított
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
„Vezetékes
telefonszolgáltatás
megrendelése” elnevezésű, helyben központosított közbeszerzési eljárást indít egyszerű,
hirdetmény nélküli eljárásrendben. A beszerzés nettó becsült értéke12.129.246,- Ft.
Határidő: 2011. július 31. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
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Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
379/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta „Vezetékes telefon szolgáltatás megrendelése” tárgyú helyben központosított
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Vezetékes telefonszolgáltatás
megrendelése” elnevezésű, 12.129.246,- Ft nettó becsült értékű, helyben központosított,
egyszerű, hirdetmény nélküli eljárásrendben lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását
megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011.(I.27.) számú képviselőtestületi határozattal elfogadott Közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló
bizottság jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást
megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Kondek Zsolt, képviselő –elnök;
2.) Palik Józsefné, képviselő;
3.) dr. Szikszai Márta, jegyző;
4.) Selmeczi Attila; közbeszerzési tanácsadó;
5.) Bánkutiné Katona Mária; irodavezető.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

12.

napirendi pont
Előterjesztés „Villamos energia beszerzése”
közbeszerzési eljárás megindításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

tárgyú

helyben

központosított

Papp István bizottsági elnök
Pályázati felhívás közbeszerzésre, aminek a becsült értéke 73.786.461,- Ft. Az intézmények
villamos energia felhasználásáról van szó.
Marján János bizottsági tag
Véleménye, hogy csak nagy beruházással lehetne spórolni, de ez nem lehetséges ebben az
évben.
Kondek Zsolt képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
Kérdése azzal kapcsolatban volt, hogy béreljük ezeket a világítótesteket a LED technológiával
lehetne elmenni, mert a fogyasztása kb. 10%-al lehetne kevesebb.
Papp István bizottsági elnök
Van egy adott helyzetünk, él egy szerződés, ezzel most nem tudunk mit csinálni. Mivel az
előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását.
Marján János bizottsági tag
Meg kell nézni a szerződést.
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
380/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
„Villamos energia beszerzése” tárgyú helyben központosított közbeszerzési eljárás
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Villamos energia beszerzése” elnevezésű,
helyben központosított közbeszerzési eljárást indít közösségi eljárásrendben. A beszerzés nettó
becsült értéke 73.786.461,- Ft.
Határidő: 2011. július 31. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
381/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
„Villamos energia beszerzése” tárgyú helyben központosított közbeszerzési eljárás
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű,
73.786.461,- Ft nettó becsült értékű, helyben központosított, közösségi eljárásrendben
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A
bíráló bizottság a 20/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott
Közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság a következő személyekből
áll:
1.) Kondek Zsolt, képviselő –elnök;
2.) Palik Józsefné, képviselő;
3.) dr. Szikszai Márta, jegyző;
4.) Selmeczi Attila; közbeszerzési tanácsadó;
5.) Bánkutiné Katona Mária; irodavezető.
Határidő: 2011.július 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
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13.

napirendi pont
Előterjesztés „Gáz energia beszerzése” tárgyú helyben központosított közbeszerzési
eljárás megindításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
382/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében „Gáz
energia beszerzése” tárgyú helyben központosított közbeszerzési eljárás megindításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gázenergia beszerzése” elnevezésű,
helyben központosított közbeszerzési eljárást indít közösségi eljárásrendben. A beszerzés nettó
becsült értéke 135.834.246,- Ft.
Határidő: 2011. július 31. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
383/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében „Gáz
energia beszerzése” tárgyú helyben központosított közbeszerzési eljárás megindításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gázenergia beszerzése” elnevezésű,
135.834.246,- Ft nettó becsült értékű, helyben központosított, közösségi eljárásrendben
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A
bíráló bizottság a 20/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott
Közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság a következő személyekből
áll:
1.) Kondek Zsolt, képviselő –elnök;
2.) Palik Józsefné, képviselő;
3.) dr. Szikszai Márta, jegyző;
4.) Selmeczi Attila; közbeszerzési tanácsadó;
5.) Bánkutiné Katona Mária; irodavezető.
Határidő: 2011. július 31.
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14.

napirendi pont
Előterjesztés mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Komendáné Nagy Márta aljegyző
Előző testületi döntés során elindult a mezei őrszolgálattal kapcsolatos előkészítői munkák. Az
önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a
földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi
költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni. Záró rendelkezésben utaltak arra,
hogy az első éves bekötésnél időtolódást fog jelenteni, ezért az önkormányzat
megfinanszírozná, illetve minden évben a költségvetés tárgyalásakor, hogy ez a járulék
elegendő fedezetet nyújt-e esetleges emelésére a képviselő-testület erre javaslatot ad.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
384/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében mezei
őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló
előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
15.

napirendi pont
Előterjesztés a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola fenntartásáról, valamint
a Heves Megyei Közgyűléssel megkötött Társulási Megállapodás módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető
A Heves Megyei Közgyűlés és Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testület úgy döntött,
hogy 2011. június 30-val jogutódlással megszünteti a Hatvani Középiskola, Szakiskola és
Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Hatvani Középiskola
Szakiskola és Kollégiumot. A kialakult helyzet a megyével, illetve a középfoknak várható
változása indokolják, hogy Hatvan Város Önkormányzata lépjen és átvegye fenntartóként a
tevékenységét a jövőben. Ennek pénzügyi kihatása az előterjesztésben kimutatásra került.
Mindezek változása magukkal hozzák a Társulás Megállapodás módosításának a függvényét
is. Gyakorlatilag ez egy technikai átvezetés, de csak részben. Másrészt régebben a társulásnak
az elnöke a polgármester gesztor, mint önkormányzat egy személy volt, ez most ketté vált
éppen ezért célszerű a társulási elnök feladatait módosítani. Az intézményvezetők kapcsán az
egyéb munkáltatói jogok Hatvan Város Önkormányzata polgármestere kezébe kerüljön.
Marján János bizottsági tag
Gazdaságilag nem lehet örülni, csak szakmailag, mert ez pénzbe kerül megint a városnak. Egy
biztos politikai döntés és tartoznak a bajzának ennyivel, hogy ezt megoldják. Gazdaságilag nem
támogatná. Ő a másik két iskolára kíváncsi. Ha ez megszületett politikailag, akkor a másik
kettővel kapcsolatban miért nem született hasonló döntés? Mert az sokkal több pénz ugye?
Akkor visszatértünk a gazdaságossághoz.
Papp István bizottsági elnök
Előre nézünk. A másik két intézmény 50-50 %-os finanszírozásban megy tovább.
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Marján János bizottsági tag
Ezeket a pénzeket látjuk? Adósság rendezési eljárás zajlik Heves Megyében. Ezt tudjuk, nem?
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Az első három hónapot lefinanszírozta a megye, onnantól jelenleg nem kaptunk finanszírozást.
Felvettük mi is a kapcsolatot a megyével, hogy megtudjuk mi a valószínűsége, hogy
önkormányzat megkapja azt a pénzt. Egyéb önkormányzatnak is tartoznak és még nem tudják,
hogy fogják ütemezve megadni a tartozásukat az önkormányzatnak.
Marján János bizottsági tag
Azért is kiváncsi rá, mert a városnak sok-sok 10 milliós nagyságrendet fog számítani. Már részt
vettem egy ilyen adósságrendezési eljárásban egy-két intézménynél, önkormányzatnál. Akik a
hitelezők ők igazából nem járnak jól.
Elmondta, hogy azért teszi fel a kérdéseket, mert ősztől megint finanszíroznia kell valakinek és
az nem lesz egyszerű.
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető
A közoktatási törvény az nagyon cseppfolyós állapotban van. Eredeti tervek szerint most
májusban tárgyalta volna, de ez nem valósult meg és szeptemberre tették ennek tárgyalását.
Mivel ezzel kapcsolatban már több előadáson részt vett, így vannak aggályai.
A jövőt illetően előre látni dolgokat nagyon nehéz.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
385/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola fenntartásáról, valamint a Heves
Megyei Közgyűléssel megkötött Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. július 1. napján
létrejövő Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint
út 17.) fenntartója Hatvan Város Önkormányzata lesz. Jelen határozat költségvetési kihatása,
hogy a Heves Megyei Önkormányzattól átvett pénzösszeg 15.212,- eFt-tal csökken, Hatvan
Város Önkormányzata működési hiánya 15.212,- eFt-tal növekszik. A működési hiány
folyószámla hitel igénybe vételével kerül finanszírozásra.
Határidő: 2011. június 30. (a dokumentumok módosítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
386/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola fenntartásáról, valamint a Heves

245

Megyei Közgyűléssel megkötött Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét
képező egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a hatvani középiskolák közös
fenntartására elfogadja, oly módon, hogy a Társulási Megállapodás 2011. július 1-jén lép
hatályba. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. június 30. (a megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

16.

napirendi pont
Előterjesztés a közoktatási intézmények egyéb dolgozói létszámáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető
Az alapfok és középfok átszervezése kapcsán már döntés született. Fontos a dolgozói létszám
megállapítása, itt egyéb dolgozókról van szó nem pedig pedagógusokról. A Hatvani
Középiskola, Szakiskola és Kollégium átalakulása kapcsán döntés született, hogy június 30-ig 6
fő álláshely megszüntetésére kerüljön sor. Itt indokolt már egy módosítás. Egyrészt a
Damjanich jelezte azt a problémát, hogy a gépkocsi vezető munkakör óriási gondot okoz, ezért
kérik, hogy probáljuk ezt korrigálni olyan szempontból, hogy át tudják gondolni melyik
személynek mond fel. Ezért kerül arra sor, hogy 1-1 dolgozó, gépkocsivezető helyett 1 egyéb
dolgozó álláshelyet módosít, így dolgozzák ki.
A másik a Bajza átvétele, eredeti terv az volt, hogy a Damjanich könyvel a Bajzának és
Széchenyinek és erre egy gazdasági vezető, négy gazdasági ügyintéző lesz.
A bajza fenntartója kapcsán a Polgármesteri Hivatal fog könyvelni és éppen ezért fölösleges a
Damjanichban ekkora létszámra, ezért 1 fő átkerül a Polgármesteri Hivatalba.
Az általános iskola kapcsán nem volt még döntés, de már időszerű ennek a kérdésnek az
áttekintése is. Éppen ezért meghatározásra került, hogy a jogutód intézményeknél hány
álláshely kerül 1-1 dolgozói vonatkozásban. Itt augusztus 31-e lesz a határidő, amikor július 1vel ezek az álláshelyek átkerülnek és ott egy szűkítés látható mégpedig augusztus 31-ig. A
Baross Gábor Általános Iskola épületét a fenntartó átadja az egyháznak, ennek
következményeként a hivatalsegéd és iskolatitkár álláshely fel tud szabadulni. Így ezek
álláshelyek megszüntetésére kerül sor. Előzetes megbeszélések alapján akik ott dolgoznak,
azok közös megegyezéssel át tudnak menni az egyházi iskolába, igazából két olyan dolgozó
van akiknek az egyházi iskola nem tud munkát adni. Ezen kívül az újhatvani óvoda tekintetében
karbantartói álláshely megszüntetésére kerülhet sor. Óhatvanban egy oktatás technológus
álláshely van és a koncepció értelmében egy átalakult rendszergazdai álláshely lép és ezért
kellett ezt az oktatás technológus álláshelyet megszüntetni. Így biztosíték minden intézményben
a kért rendszergazdai álláshelyek vonatkozásában.
Marján János bizottsági tag
Ha jól érti a Damjanich és a Széchenyi egybe marad gazdaságilag?
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Mindkettő önállóan fog működni, csak a damjanich önállóan működő és gazdálkodó, míg a
Széchenyi önállóan működő, vagyis a széchenyinek a könyvelését a damjanichban fogják
ellátni.
Marján János bizottsági tag
Miért nem lehet a könyvelési részét behozni a hivatalba?
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Tulajdonképpen beépül a költségvetési osztály rendszerébe, ezért is ide kerül 1 fő.
Célszerűbbnek látták, hogy a Polgármesteri Hivatalba jöjjön át egy személy.
Marján János bizottsági tag
A damjanichban mit mondanak, erre elegendő ez a létszám?
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető
Tulajdonképpen csökken a feladat, így ebből a szempontból ellátható.
Marján János bizottsági tag
A gazdasági ügyintéző miatt lehet, hogy nem jó megoldás.
Véleménye szerint jó lenne, ha maradna az-az 1 fő és pluszban vennénk fel 1 főt a hivatalba.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Következő években lesz a polgármesternek egy koncepciója a gazdasági tervekre. Most az I.
ütem a bajza. Ott a feladat a bajzával azért csökken, csökken a pénzügyi része, csökken a
nyilvántartása, tárgyi eszközök nyilvántartása mind bejön a hivatalba, akkor ott ki jön egy
ember minimuma, így jön át egy dolgozó a hivatalba.
Kondek Zsolt képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
Az a terv, hogy az állam bácsi a polgárok feladatait átteszi, így a tanárok bére kikerülne a
fenntartói oldalról. Ha miénk lenne a fenntartás, akkor azonnal vissza vennénk mind a kettőt.
Jelen pillanatban nem bírjuk el anyagilag és most egyre van lehetőség.
Marján János bizottsági tag
Megkérdezte Kondek Zsolt képviselőt, hogy ez véleménye szerint nem fog pénzbe kerülni az
önkormányzatnak.
Kondek Zsolt képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
Akkor a tanárok pénze kikerülne.
Marján János bizottsági tag
Elmondta, hogy ő is elolvasta azt a koncepciót, tetszett is neki az eleje, de a vége nem.
Véleménye, ha mindenbe belenyúlnak akkor az önkormányzat elvét sérti.
Papp István bizottsági elnök
Jelen pillanatban az adott gazdasági helyzethez képest ezt véleménye szerint el kell fogadni,
majd a következő bizottsági ülésen vagy legkésőbb augusztus 31-ig visszatérnek rá.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
387/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a közoktatási intézmények egyéb dolgozói létszámáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 135/2011. (III. 31.) számú
határozatát módosítja, és egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bajza József Gimnázium
és Szakközépiskola, valamint a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola a gazdálkodási jogkör szerint gazdasági szervezettel nem rendelkező
önállóan működő költségvetési szervként kerülnek besorolásra. A Damjanich János
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Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szervként munkamegosztási megállapodás keretében ellátja a
jogszabályi előírások szerint a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
gazdálkodásával kapcsolatos könyvelési feladatokat. Ennek érdekében, valamint a saját
intézményi gazdasági feladatok biztosítására a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium keretében gazdasági szervezet működik 1 fő gazdasági vezetővel és 3 fő
gazdasági ügyintézővel. Hatvan Város Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezettel
rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként munkamegosztási
megállapodás keretében ellátja a jogszabályi előírások szerint a Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskola gazdálkodásával kapcsolatos könyvelési feladatokat. Ennek érdekében 2011.
július 1. napjától Hatvan Város Polgármesteri Hivatalában a köztisztviselői álláshelyek száma 1
álláshellyel növekszik, amely azonban önkormányzati szinten álláshely növekedést nem jelent.”
Határidő: 2011. június 30. (munkamegosztási megállapodás elkészítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
388/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a közoktatási intézmények egyéb dolgozói létszámáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 139/2011. (III. 31.) számú
határozatát módosítja és egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Középiskola,
Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2.) átszervezéséből adódóan
2011. június 30. napjával jelen határozat melléklete szerint a Hatvani Középiskola, Szakiskola
és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2.) közoktatási intézményben 17 egyéb
dolgozói álláshelyet, melyből 16 határozatlan idejű főfoglalkozású, valamint 1 álláshely két 0,5
részmunkaidős foglalkozású jogviszonyát megszünteti.”
Határidő: 2011. május 31. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
389/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a közoktatási intézmények egyéb dolgozói létszámáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 140/2011. (III. 31.) számú
határozatát annyiban módosítja, hogy a c) pontban feltüntetett 25 egyéb dolgozói álláshely 24
egyéb dolgozói álláshelyre változik, valamint a határozat melléklete helyébe jelen határozat
melléklete lép.
Határidő: 2011. május 31. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
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Papp István bizottsági elnök
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
390/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a közoktatási intézmények egyéb dolgozói létszámáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. június 30. napján
megszűnő Óhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)
átszervezéséből adódóan a 2011. július 1. napján létrejövő jogutód intézményekben jelen
határozat melléklete szerint engedélyezi az egyéb dolgozói álláshelyek számát.
Határidő: 2011. július 1. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
Az ötödik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
391/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a közoktatási intézmények egyéb dolgozói létszámáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. június 30. napján
megszűnő Újhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.)
átszervezéséből adódóan a 2011. július 1. napján létrejövő jogutód intézményekben jelen
határozat melléklete szerint engedélyezi az egyéb dolgozói álláshelyek számát.
Határidő: 2011. július 1. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
Öt perces szünetet rendelt el.

17.

napirendi pont
Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2010. évi ellátásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A 2010. évi költségvetésben a csapadékvíz elvezetésre eredeti előirányzatként 21.000.000,- Ft
került elkülönítésre. A nagy mennyiségű csapadék miatt az eredeti előirányzatot év közben
módosítani kellett. A módosítást követően az árvízvédelmi kiadásokkal együtt 70.009.000,- Ft
került elfogadásra. A pénzügyi előirányzat felhasználása összesen 59.939.921,- Ft.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását..
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
392/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2010. évi ellátásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok
2010. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
18.

napirendi pont
Előterjesztés a „Rehabilitációs szolgáltatások
előkészítésével kapcsolatos kérdésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

fejlesztése”

tárgyú

pályázat

Uti Csabáné pályázati osztályvezető
A jegyző asszony jelezte, hogy külön előterjesztés készül a közbeszerzésekkel kapcsolatban.
Ez annak az elindítása.
Az első határozati javaslat a pénzügyi forrás biztosításáról, a második a közbeszerzési eljárás
megindítása előtti bíráló bizottság kiválasztásáról szól.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
393/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítésével
kapcsolatos kérdésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az Albert Schweitzer Kórház rehabilitációs
szolgáltatásainak fejlesztéséhez szükséges építési engedélyes tervek megrendelése”
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít egyszerű, hirdetmény nélküli eljárásrendben. A
beszerzés nettó becsült értéke 8.100.000,- Ft. A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2011.
évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet felhalmozási kiadások (4.
számú melléklet) TIOP-2.2.4-09/1 „Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés a
fekvőbeteg szakellátásban pályázat önerő része” feladatról kerül átcsoportosításra, melynek
fedezete a „Sikeres Magyarország Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram”
keretében igénybevett fejlesztési hitel.
Határidő: 2011. július 15. (részvételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
394/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítésével
kapcsolatos kérdésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az Albert Schweitzer Kórház rehabilitációs
szolgáltatásainak fejlesztéséhez szükséges építési engedélyes tervek megrendelése”
elnevezésű, 8.100.000,- Ft nettó becsült értékű, egyszerű, hirdetmény nélküli
eljárásrendben lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot
választ. A bíráló bizottság a 20/2011.(I.27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott
Közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat
az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Lestyán Balázs képviselő–elnök;
2.) Oroszlán Lajosné képviselő;
3.) Gál Erzsébet politikai főtanácsadó;
4.) dr. Zámbó László főigazgató főorvos;
5.) Selmeczi Attila közbeszerzési tanácsadó.

Határidő: 2011. július 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

19.

napirendi pont
Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Uti Csabáné pályázati osztályvezető
A központi költségvetés minden évben biztosít normatív támogatást az önkormányzatnak.
Jelenleg a helyi közforgalmú közlekedéssel rendelkező települési önkormányzat igényelheti,
mely lehetőséggel él az önkormányzatunk. Az előterjesztés határozati javaslatában több pont
szerepel, mely tartalmazza, hogy miről kell nyilatkozni.
Mikó János bizottsági tag
Megjegyezte, hogy véleménye szerint etikátlan, hogy szakmailag Uti Csabáné foglalkozik ezzel
kapcsolatban, mivel tudjuk, hogy a férje a VOLÁN Zrt. vezérigazgatója.
Papp István bizottsági elnök
Itt összeférhetetlenség nem áll fenn. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés,
észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
395/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a helyi közösségi közlekedés
normatív támogatásának igénylésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásával, és a
normatív támogatás igényléséhez a 33/2010. (IV. 16.) KHEM-ÖM együttes rendelet 1.§ (3)
bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatokat teszi:
1)
Hatvan Város Önkormányzata a helyi közlekedés működtetéséhez és fejlesztéseihez a
2010. évben 4.213.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított.
2)
Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi közlekedést 2011. január 1-től 2011.
december 31-ig folyamatosan fenntartja.
3)
Hatvan Város Önkormányzata az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján pályázati eljárás nélkül, a
közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a Hatvani Volán Közlekedési Zrt.-vel
(székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi út 82.) a közszolgáltatási szerződést.
4.)
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közösségi közlekedés
normatív támogatás igényléséhez 5.000.000.- Ft-ot biztosít a 2011. évben, melynek pénzügyi
forrása Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet
2/e. kimutatásában került elkülönítésre.
Határidő: 2011. június 15. (támogatási kérelem benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

20.
napirendi pont
Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú
távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

bérlakások

és

szivattyúházak

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Ismeretes, hogy örökös probléma, hogy az üresen álló lakásokat feltörik, megrongálják, a
berendezési tárgyakat eltulajdonítják, ezért indokolt a lakások vagyonvédelme érdekében azok
távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolása. Hatvanban két cég végez távfelügyeleti
szolgáltatást, tőlük kértük be árajánlatokat. Szűcs János egyéni vállalkozó árajánlata a
legkedvezőbb 2.006.250,- Ft.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
396/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti
rendszerbe történő bekapcsolásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyes önkormányzati
tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásával
Szűcs János egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Traktor út 6.) bízza meg bruttó
2.006.250,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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21.

napirendi pont
Előterjesztés „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című
pályázat előkészítésére
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Uti Csabáné pályázati osztályvezető
Kiírásra került a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című pályázat.
A pályázati kiírás alapján a pályázók körébe tartoznak a települési önkormányzatok. A
pályázathoz megvalósulási tanulmányra van szükség, erre három árajánlat került bekérésre. A
legkedvezőbb ajánlattevő az Euroraptor Kft.. A nyertes pályázat esetében a megbízási díj 95%a elszámolható a projekt keretében, az önerő 5%.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
397/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című pályázat
előkészítéséről 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” című pályázat
benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével az EuroRaptor Kft.-t
(székhely: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 37/a) bízza meg bruttó 1 480 000.- Ft megbízási díj
ellenében. Nyertes pályázat esetében a megbízási díj 95%-a elszámolható a projekt keretében,
az 5% önerő összege, 74 000.- Ft, mely Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011.
(II. 16.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megbízási szerződés
aláírására.
Határidő: 2011. május 31. (megbízási szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

22.

napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban
telekmegosztásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

álló

2713/3

hrsz.-ú

ingatlan

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A Grassalkovich-kastély jövőbeni beruházása kapcsán felmerült az idegenforgalom. Ennek
érdekében szükséges a kórház területének a telekmegosztási engedélyezési eljárását és az
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését kezdeményezni. Amennyiben a Grassalkovichkastélyban Magyar Vadászati Múzeum lesz kialakítva, úgy az újonnan kialakuló 2713/6. hrsz.
alatti ingatlant a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága részére ingyenesen célszerű átadni.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
398/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban álló 2713/3 hrsz.-ú ingatlan telekmegosztásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú
hatvani 2713/3 hrsz-ú kivett kórház művelési ágú, 6 ha 1791 m2 nagyságú ingatlan kerüljön
megosztásra.
A megosztás során kialakuló ingatlanok:
- hatvani, 2713/5 hrsz. alatt 5 ha 2755 m2 nagysággal, kivett kórház művelési ággal,
- hatvani, 2713/6 hrsz. alatt 9036 m2 nagysággal, beépített terület művelési ággal.
A létrejövő ingatlanok kerüljenek bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Az ingatlan
megosztásával kapcsolatos eljárás megindításával, és az eljárás lefolytatásához szükséges
eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
399/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban álló 2713/3 hrsz.-ú ingatlan telekmegosztásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az ingatlannyilvántartásban bejegyzésre kerül a hatvani 2713/6 hrsz.-ú ingatlan, úgy az kerüljön
ingyenesen vagyonkezelésre átadásra a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága (székhely: 1014
Budapest, Dísz tér 15.) részére kizárólag a Grassalkovich-kastélyban kialakítandó Magyar
Vadászati Múzeumhoz kapcsolódó funkció céljára.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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23.

napirendi pont
Előterjesztés a Kossuth téri buszöblözet átépítéséhez kapcsolódó építés alatti
forgalomtechnika tervezőjének kiválasztásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Hatvan Város Önkormányzata, mint konzorcíumi partner vállalta a Kossuth téren 1 db
autóbuszmegálló (buszöblözet) felújítását, áthelyezését, valamint 4 db fedett utasváró pavilon
létesítését a Radnóti téren és Rákóczi úton 2-2 db. A pályázat sikeres volt a támogatást
érdemesnek ítélték. A feladatok elvégzésére 3 pályázat érkezett. A legkedvezőbb ajánlattevő
Becze Szabolcs.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
400/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Kossuth téri buszöblözet
átépítéséhez kapcsolódóan az építés alatti forgalomtechnikai terv, valamint a szükséges
közútkezelői hozzájárulás megkérésével Becze Szabolcs egyéni vállalkozót (székhely: 7100
Szekszárd, Nefelejcs köz 10.) bízza meg 70.000,- Ft összegben (ÁFA-mentes), 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.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Műszaki és Városfejlesztési Iroda
24.

napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújítási munkáiról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Az önkormányzati bérlakások felújítása a Zrt. feladatkörébe tartozik. Ezt követően körbe adott
néhány fotót a bérlakásokról, hogy a bizottság szembesüljön a lakások állapotáról.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
401/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 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 1.049.818,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan,
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Legány Ö. út 61. fsz. 4. sz. alatti szociális bérlakás felújításával. A kivitelezési munkákat a
közszolgáltató a lakás vagyonvédelmének biztosítása, illetve a szociális bérlakás kiutalása
esetén kezdheti meg.
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: értelem szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
402/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 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 790.013,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Legány
Ö. út 63. fsz. 2. sz. alatti szociális bérlakás felújításával. A kivitelezési munkákat a
közszolgáltató a lakás vagyonvédelmének biztosítása, illetve a szociális bérlakás kiutalása
esetén kezdheti meg.
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: értelem szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
403/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 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 979.190,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Legány
Ö. út 63. fsz. 3. sz. alatti szociális bérlakás felújításával. A kivitelezési munkákat a
közszolgáltató a lakás vagyonvédelmének biztosítása, illetve a szociális bérlakás kiutalása
esetén kezdheti meg.
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: értelem szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

404/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 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 968.870,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Legány
Ö. út 63. fsz. 4. sz. alatti szociális bérlakás felújításával. A kivitelezési munkákat a
közszolgáltató a lakás vagyonvédelmének biztosítása, illetve a szociális bérlakás kiutalása
esetén kezdheti meg.
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: értelem szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
405/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 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 943.841,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Legány
Ö. út 65/2. fsz. 1. sz. alatti szociális bérlakás felújításával. A kivitelezési munkákat a
közszolgáltató a lakás vagyonvédelmének biztosítása, illetve a szociális bérlakás kiutalása
esetén kezdheti meg.
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: értelem szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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406/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 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 665.803,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Legány
Ö. út 65/2. fsz. 2. sz. alatti szociális bérlakás felújításával. A kivitelezési munkákat a
közszolgáltató a lakás vagyonvédelmének biztosítása, illetve a szociális bérlakás kiutalása
esetén kezdheti meg.
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: értelem szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
407/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 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 273.459,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Legány
Ö. út 65/2. I/4. sz. alatti szociális bérlakás felújításával. A kivitelezési munkákat a közszolgáltató
a lakás vagyonvédelmének biztosítása, illetve a szociális bérlakás kiutalása esetén kezdheti
meg.
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: értelem szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
408/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 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 744.493,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Csányi
út 26. fsz. 5. sz. alatti szociális bérlakás felújításával. A kivitelezési munkákat a közszolgáltató a
lakás vagyonvédelmének biztosítása, illetve a szociális bérlakás kiutalása esetén kezdheti meg.
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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: értelem szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
409/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 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 792.868,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Csányi
út 26. fsz. 6. sz. alatti szociális bérlakás felújításával. A kivitelezési munkákat a közszolgáltató a
lakás vagyonvédelmének biztosítása, illetve a szociális bérlakás kiutalása esetén kezdheti meg.
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: értelem szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

25.
napirendi pont
Előterjesztés fekvőrendőr elhelyezéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella irodavezető
Köves Gáborné képviselő asszony kérte, hogy vizsgáljuk meg a forgalomcsillapító eszközök
elhelyezésének a lehetőségét az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskola
környékén a gyalog érkező diákok védelme érdekében.
A forgalomcsillapító küszöbök elhelyezésével egy időben gondoskodni kell a szükséges
közlekedési táblák kihelyezéséről is. Ennek alapján árajánlatok kerültek bekérésre. Kettő
árajánlat érkezett és a legkedvezőbb árajánlatot a CSP TRADE Kft. adta 421.631,- Ft
összegben. Köves Gáborné képviselő asszony a saját képviselői kerete terhére vállalja a
munkák költségét.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
410/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Mártírok útja

259

belterületi szakaszán elhelyezni kívánt forgalomcsillapító küszöb-pár és a hozzá tartozó KRESZ
táblák szállításával és telepítésével a CSP TRADE Kft.-t (székhely: 1031 Budapest, Nánási út
2. B/71.) bízza meg bruttó 421.631,- 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 képviselő keret költséghelyen 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

26.

napirendi pont
Előterjesztés a Temető úti vasúti átjáróban végrehajtandó forgalmi rend változásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
A Temető úton a vasúti átjáró előtti szakaszon „30 km/h sebességkorlátozás” jelzőtábla
felszerelése a vasúti átjáró veszélyt jelző tábla oszlopára kerülne felszerelésre.
Marján János bizottsági tag
Ezt most a halálesetek miatt célszerű? Mert ha igen, véleménye szerint fölösleges.
Schósz Gabriella irodavezető
Nem, ez elő van írva.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
411/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Temető úton lévő
vasúti átjáró veszélyt jelző tábla oszlopára „30 km/h sebességkorlátozás” tábla kerüljön
felszerelésre, valamint a tábla a Báthory I. utcai útcsatlakozás után legyen elhelyezve.
Határidő: 2011. június 15.
Felelős: Műszaki és Városfejlesztési Iroda

27.

napirendi pont
Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” tárgyú
pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Uti Csabáné pályázati osztályvezető
Az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” tárgyú pályázattal
kapcsolatban már több előterjesztés készült. Zajlanak a programok. Most a felhívásra Hatvan
Város önkormányzata „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani
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Általános Iskolában” címmel, valamint „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben” címmel nyújtott be pályázatot.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
412/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-20101023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani Általános
Iskolában” című pályázathoz kapcsolódó táboroztatási szolgáltatások biztosításával a DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatóságát (székhely: 1121 Budapest, Költő u. 21.) bízza meg bruttó
306.900.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.
Határidő: 2011. június 1.(megbízásra)
Felelős: Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője

Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
413/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-20101023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani Általános
Iskolában” című pályázathoz kapcsolódó természetismereti szaktábor teljes ellátásának
biztosításával a Királyrét Kastélyhotelt (székhely:2624 Szokolya – Királyrét, Hrsz.: 0439) bízza
meg bruttó 319.000.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.
Határidő: 2011. június 1. (megbízásra)
Felelős: Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője

Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
414/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-20100868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben” című pályázat megvalósításához szükséges
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irodaszerek beszerzésével az A-Tari Computers Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Grassalkovich
út 7.) bízza meg bruttó 100 350.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.
Határidő: 2011. június 1. (megbízásra)
Felelős: Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője

28.

napirendi pont
Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú
ingatlanon lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról a Polgárőrség
Hatvan Közhasznú Szervezet részére
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
415/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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 13a. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy
dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 5247 helyrajzi számú,
természetben 3000 Hatvan, Hatvany Irén út 6. szám alatti, művelés alól kivett, irodaház és
udvar megnevezésű, 369 m2 alapterületű ingatlanon található irodaépület - jelen határozat
mellékletét képező okirat-tervezet szerint megjelölt – 15,30 m2 alapterületű helyiségét, valamint
a hozzá tartozó, másokkal közös használatú, előtér, közlekedő, mosdó funkciójú helyiségeket a
Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére
2011. június 1. napjától 2012. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra havi bruttó
3.750,- Ft bérleti díj fejében, közérdekből bérbe adja az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati
rendelet 47. §-ában rögzített feltételekkel.
Határidő:
Felelős:

2011. június 30. (a szerződés aláírására)
Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.

29.
napirendi pont
Előterjesztés egyes forgalomtechnikai elemek megrendeléséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella irodavezető
Az önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomtechnikai elemek pótlásáról az
önkormányzatnak kell gondoskodni. Felmérték a raktárkészletet és az előző évek tapasztalatai
alapján, a meglévő forgalomtechnikai elemek számát is figyelembe véve a feladatok
elvégzésére árajánlatokat kértek.. Három kft. pályázott, ebből a legkedvezőbb ajánlattevő a
CSP TRADE Kft.. A CSP TRADE Kft. a kedvező árajánlatán túl ingyenesen kiszállítja a
megrendelt elemeket összesen 401.675,- Ft összegért.
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
416/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a forgalomtechnikai elemeket
a CSP TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től (székhely: 1031 Budapest, Nánási út 2.
B/71.) rendeli
meg bruttó 401.675,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a közutak, hidak költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Műszaki és Városfejlesztési Iroda

30.

napirendi pont
Előterjesztés az Óhatvani Városi Köztemetőben szóróparcella kialakításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Ez egy új lehetőség a temetőben. A kialakítható szóróparcella 6.000.000,- Ft, mely összeg
tartalmazza az előkészületi, tervezési és kivitelezési munkák, valamint a szolgáltatás
bevezetésének költségeit.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását..
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
417/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Kegyeleti közszolgáltatási
szerződés alapján – az Óhatvani Városi Köztemetőben szóróparcella kialakításával, mely
fejlesztéshez 6.000.000,- Ft átadott pénzeszközt biztosít.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati
rendelet 4. mellékletében a felhalmozási kiadások között a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. november 1.
Felelős: Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője
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31.

napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Ez a rendelet módosítás a 2011. évi költségvetés végrehajtása során a negyedévi
bekövetkezett változások kerültek beépítésre .Itt az állami támogatások, mivel az eredeti
költségvetésünkben főleg a szociális vonatkozásban a saját rész kerül betervezésre és onnan
kerül lehívásra az állami támogatások. Az állami támogatásoknak a változása ezt tükrözi és
nagytétel még, hogy a zárszámadási rendeletben fogadtuk el a tényleges pénzmaradványunkat
és ott is annak a kihatásai átvezetésre kerültek a rendelet módosításban. Ez 758.000.000,- Ftos növekedést eredményezett bevételi és kiadási oldalon is. A kiadási oldalon pedig figyelembe
vettük a január 1-től április 30-ig a képviselő-testületi döntéseket és azokat a feladatok
átvezetésre kerültek. Az intézmény szerkezeti változásoknak a kihatásai még ebben a
rendeletben nem jelentkeznek.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
418/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16. Önkormányzati
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

32.

napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Itt két indokból került átvilágításra az Alapító Okiratunk, mivel a tavalyi státusz törvényt hatályon
kívül helyezték és leírták, hogy a legelső változás esetén végig kell vezetni az Alapító
Okiratunkban. Itt a gazdálkodási jogkörök változása meghatározott, régebben benne volt
alaptevékenység, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenység. Ezek megszűntek és most
csak alaptevékenysége és vállalkozási tevékenysége van az önkormányzatnak. Ez nagy
segítség a könyvelésben. Ez most átvezetésre került. Kimondottan vállalkozási tevékenységet
nem végez a hivatal. Átvilágítottuk a tevékenységi köröket is. Itt bekerült a közterület és
mezőőri szolgálat.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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419/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város Polgármesteri
Hivatala alapító okiratát 2011. június 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 5. alaptevékenység szerinti besorolás pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„5. Alaptevékenysége:
8411 Általános közigazgatás
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenysége
841115 Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselő - választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása
8414 Önkormányzati szolgáltatások tevékenysége
841403 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
841402 Közvilágítás
8424 Közbiztonság, közrend
842421 Közterület rendjének fenntartása
8425 Tűzvédelem
842531 Polgári védelmi ágazati feladatai
3700 Szennyvíz gyűjtése kezelése
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,
szállítása,
átrakása
381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése,
szállítása, átrakása
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett)begyűjtése, szállítása, átrakása
381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
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3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
381201 Egészségügyi és más fertőző veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása,
átrakása
381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382101 Település hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382102 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3832 Hulladék hasznosítása
383201 Nem veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása
4211 Út, autópálya építés
421100 Út, autópálya építése
5221 Szárazföldi szállítás kiegészítő szolgáltatás
522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, karbantartása
5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
5629 Egyéb vendéglátás
562 912 Óvodai intézményi étkeztetés
562 913 Iskolai intézményi étkeztetés
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (Hatvani Hírek)
5819 Egyéb kiadói tevékenység
581900 Egyéb kiadói tevékenység
6020 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
602 000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682001 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés
7500 Állategészségügyi ellátás
750000 Állat-egészségügyi ellátás
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
856 099 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység
8621 Általános járóbeteg ellátás
862101 Háziorvosi alapellátás
8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás
869039 Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
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882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
8822 Önkormányzati természetbeni ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
8899 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
889935 Otthonteremtési támogatás
8904

Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő komplex és speciális
közfeladatok, programok és támogatások
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás

9313 Szabadidő sport támogatása
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
9319 Egyéb sporttevékenység
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
931901 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása

9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
960302 Köztemető-fenntartása és működtetése”
2. A képviselő-testület a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2011. június 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
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33.

napirendi pont
Előterjesztés selejtezésre került nagyértékű kórházi tárgyi eszközök versenytárgyalás
útján történő értékesítéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Képviselő-testületi határozat alapján a selejtezést elvégeztük, szakvélemények megvannak
minden selejtezési eszközről. A bruttó érték 1%-ba határoztuk meg ezeknek az értékét. Ezeket
az eszközöket a kórház selejtraktárában megtekinthetők.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
420/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta selejtezésre került nagyértékű kórházi tárgyi eszközök versenytárgyalás útján
történő értékesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja
a képviselő-testületnek:
1., Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 16/2006. (III. 24.) önkormányzati
rendelet 8.§ (2) bekezdése, valamint 2. melléklete szabályai alapján egyetért azzal, hogy az
önkormányzati tulajdonú – mellékelt lista szerinti – tárgyi eszközök a megjelölt minimális eladási
áron elidegenítésre kerüljenek versenytárgyalás útján, pályázati formában, jelen határozat
mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét – eredményes pályázat esetén
– az adásvételi szerződés(ek) megkötésére.
2., Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy amennyiben az
értékesítésre kiírt pályázat eredménytelen a selejtezett eszközök a selejtezési szabályzat
veszélyes hulladékra vonatkozó előírásait figyelembe véve hulladékként elszállításra kerüljenek
.
3., Hatvan Város Önkormányzata és az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. között létrejött bérleti szerződés mellékletét képező
használatba adott ingóságok listája módosul a selejtezett tárgyi eszközök kivezetésével.
Határidő: 2011. július 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

34.

napirendi pont
Előterjesztés Közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat létrehozásához szükséges
pénzügyi fedezet meghatározásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Itt a rendelet megy a képviselő-testület elé. A közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat
költségvetési kihatását próbálták összehozni. Ez nem végleges, mert még nincs személyhez
meghatározva, mégis csak egy kalkulált összeg, hogy mi az ami az önkormányzatot fogja
érinteni 2011. évben és így a közterület-felügyeletnek az összes kihatása 18.028.000,- Ft, mivel
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a Zrt.-nél ez a tevékenység megszűnik, onnan kerülne átcsoportosításra. A Zrt. második
félévére ez a kihatás nem lesz, az még átnézésre kerül, mert a Zrt. költségvetése is átvezetésre
kerül júniusra. Ez biztos, hogy ezt onnan át tudjuk csoportosítani. A mezőőri szolgálat esetén
pedig, ha a rendeletet elfogadja a képviselő-testület, amelyben a mezőőri járulék is
meghatározásra kerül. Itt is egy kalkulált összeggel számoltunk, hogy az összes működési
kiadás folyamatosan erre az évre 3.239.000,- Ft és egyszeri kiadásra 2.250.000,- Ft-ot
terveztünk be. Ez képlékeny, mivel teljes egészében amikor a tényleges kiadások megjelennek,
akkor tudjuk, hogy tényleg megfelelő volt-e és ezeknek a bevételi oldalát is próbáltuk
összeszedni. A mezőőri szolgálatnak az állami támogatásból igényelhető erre az évre 600.000,Ft, a második negyedévre át fog húzódni az igénylés, tehát a következő évre, így azt is meg kell
az önkormányzatnak előlegezni és a mezőőri járulékra 1.200.000,- Ft betervezhető, ehhez még
önkormányzati kiegészítésre is szükség van közel 840.000,- Ft-ra. Az egyszeri kiadásoknak
fedezetére az állami támogatás 1.200.000,- Ft és az önkormányzati kiegészítés 1.050.000,- Ft
szükséges.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
421/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat létrehozásához szükséges pénzügyi
fedezet meghatározásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda keretében létrehozandó közterület-felügyelet tevékenység működési kiadására
18.028 eFt előirányzatot biztosít, melynek fedezete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
közhasznú Zrt. Vagyonvédelmi Divízió kiadási előirányzatából kerül átcsoportosításra.

Határidő: 2011. július 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
422/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat létrehozásához szükséges pénzügyi
fedezet meghatározásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
1.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri
Hivatal
Hatósági Iroda keretében létrehozandó mezőőri tevékenység működési
kiadásra 3.239 eFt előirányzatot biztosít, melynek fedezete 1.200 eFt állami
támogatás, 1.200 eFt mezőőri járulék és 839 eFt önkormányzati kiegészítés. Az
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önkormányzati kiegészítés az általános tartalékból kerül átcsoportosításra. Az 1.200
eFt-os állami támogatásból 2012. évre áthúzódik 600 eFt, melyet az önkormányzat
az általános tartalék terhére megelőlegez.
2.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mezőőri
szolgálat indulásához szükséges egyszeri kiadásokra 2.250 eFt előirányzatot
biztosít, melynek fedezete 1.200 eFt támogatás és 1.050 eFt önkormányzati
kiegészítés. Az önkormányzati kiegészítés az általános tartalékból kerül
átcsoportosításra.

Határidő: 2011. július 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

35.

napirendi pont
Előterjesztés „A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai fejlesztése” című
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

dr. Szikszai Márta jegyző
Tegnap történt a pályázatok bontása. Két külön azonosítószámmal rendelkező pályázat miatt
egy közbeszerzési eljárást indítottak, melyben a pályázatoknak megfelelően két különböző
részre, egymástól függetlenül tehettek ajánlatot az ajánlattevők. Megállapították, hogy „A
Széchenyi István Szakközépiskola informatikai fejlesztése” részre nem nyújtottak be ajánlatot,
így a közbeszerzés ezen részére lefolytatott eljárás eredménytelen. Szükséges, ismételten
közbeszerzési eljárást indítani.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
423/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta „A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai fejlesztése” című pályázathoz
kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „A Széchenyi István Szakközépiskola
informatikai fejlesztése” című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 azonosítószámú pályázati
támogatásból beszerzésre kerülő informatikai eszközök beszerzésére kiírt, 10704/2011. KÉ
számú hirdetménnyel megjelent közbeszerzési eljárás 2. részét a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. tv. 92.§ a.) pontja értelmében eredménytelennek nyilvánítja.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Hatvan város jegyzője
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Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
424/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta „A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai fejlesztése” című pályázathoz
kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Széchenyi István Szakközépiskola
informatikai fejlesztése” című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 azonosítószámú pályázati
támogatásból beszerzésre kerülő informatikai eszközök beszerzésére -tekintettel a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX tv. 40.§ (2) bekezdésére- általános, egyszerű, nyílt
eljárásrendben közbeszerzési eljárást indít. A beszerzés nettó becsült értéke 4.358.000 Ft.

Határidő: 2011. május 31. (eljárás megindítására)
Felelős: Hatvan város jegyzője
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
425/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta „A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai fejlesztése” című pályázathoz
kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Széchenyi István Szakközépiskola
informatikai fejlesztése” című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071 azonosítószámú pályázati
támogatásból beszerzésre kerülő informatikai eszközök beszerzésére irányuló egyszerű
eljárásrendben lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindulását megelőzően bíráló bizottságot
alakít. A beszerzés nettó becsült értéke 4.358.000 Ft.
A bíráló bizottság a 20/2011.(I.27.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési
szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Kondek Zsolt, képviselő -elnök
2.) Oroszlán Lajosné, képviselő
3.) dr. Szikszai Márta, jegyző
4.) dr. Turcsányi Dániel, közbeszerzési tanácsadó
5.) Kovács János, irodavezető
6.) Úti Csabáné, osztályvezető

Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Hatvan város jegyzője
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Papp István bizottsági elnök
Ügyrendi javaslatként kérte, hogy 36. napirendi pontként vegyék fel az alábbi előterjesztést.
•

Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött egészségügyi közszolgáltatási
szerződés módosításáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
426/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a bizottsági elnök ügyrendi javaslatát
elfogadta, hogy 36. napirendi pontként az alábbi előterjesztést tárgyalja meg:
„Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft.-vel megkötött egészségügyi közszolgáltatási szerződés módosításáról”

36.

napirendi pont
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú
Kft.-vel
megkötött
közszolgáltatási szerződés módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Egészségügyi
egészségügyi

dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt
Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa 2010. júniusában létrehozta a központi
háziorvosi ügyelet közszolgáltatás ellátása céljából a Központi Ügyelet Hatvan Nonprofit Kft.-t.
A központi háziorvosi ügyelet feladatot 2011. augusztus 1-jétől a Központi Ügyelet Hatvan
Nonprofit Kft. látta el. Hatvan Város Önkormányzata az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társasággal egészségügyi közszolgáltatási szerződést, valamint bérleti szerződést kötött. A
feladatellátásban közreműködő települések az orvosi ügyelet feladatot 2011. július 1. napjától
kezdődő hatállyal Hatvan Város Önkormányzatának gesztorságával az Albert Schweitzer
Kórház-Rendelőintézet Egészségüyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság szervezésében kívánja ellátni.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
427/2011. (V. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft.-vel megkötött egészségügyi közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat
melléklete szerinti tartalommal egységes szerkezetben módosítja a 646/2010. (XI. 25.)
számú határozattal elfogadott, az önkormányzat és az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. között 2010. november 25. napján létrejött
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egészségügyi szakellátás nyújtására megkötött közszolgáltatási szerződést 2011. július 1-jei
hatályba lépés mellett.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2011. július 1. (szerződések aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

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

K.m.f

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

