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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült :  Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság 2011.augusztus 23-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal 
kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István bizottsági elnök  
Marján János bizottsági tag  
Bagi Miklós  bizottsági tag 
 
Kondek Zsolt   képviselő, állandó meghívott 

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
Komendáné Nagy Márta   aljegyző 
Dr. Szikszai Márta   jegyző 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella   műszaki és városfejlesztési irodavezető 
dr. Egyed László   jegyzői irodavezető 
dr. Kovács Éva   ügyvéd jelölt 
dr. Borbás Zsuzsanna  pályázati osztályvezető 
Palálsthy Pál    ifjúsági és sport referens 
Kovács János    intézmény-felügyeleti irodavezető 
Hegymeginé Medveczki Éva  adóügyi osztályvezető 
 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Iványosné Berényi Anita 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
 
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három 
tagjának részvételével az ülés határozatképes. Lestyán Balázs és Mikó János igazoltan van 
távol. 
 
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata  volt. 
 

� Felvetetni kérte a nyílt ülésre – polgármester el őterjesztésében a meghívón 
feltüntetett 40. napirendi pont után  a következő előterjesztéseket: 

� Előterjesztés az újhatvani városrészben óvoda épület r észleges felújítási 
munkáiról  

� Előterjesztés a 2011. évi intézményfelújítási feladatt erv módosításáról  
� Előterjesztés az önkormányzati tervtanács létrehozásár ól, működési rendjér ől 

szóló 33/2006. (IX. 22.) önkormányzati rendelet mód osításáról  
 
Kérte a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontok módosítására tett javaslatát fogadják el.  
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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557/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2011. augusztus 23-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 

 
1. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. I. 

félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről  
 

2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2011. I. félévi feladat-
végrehajtási tevékenységéről 

 
3. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 
 
4. Előterjesztés a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaságban Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képező üzletrészének 
felosztásáról és átruházásáról 

 
5. Előterjesztés rehabilitált álláshelyek létesítéséről Hatvan Város Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatalában 
 

6. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
 

7. Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésről szóló 48/2010. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
8. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

9. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 4571. hrsz-ú felvett, 
természetben Hatvan, Gódor Kálmán út 13. szám alatt található, Napsugár Óvodában egy 
42,5 m2 alapterületű helyiség bérleti szerződésének felmondására 
 

10. Előterjesztés a Hatvan Város Településrendezési Tervének módosításáról a 21. sz. főút 
tervezett 4-nyomsávúra történő bővítése vonatkozásában 
 

11. Előterjesztés a támogató szolgálat és pszichiátriai betegek közösségi ellátás állami 
támogatásra kiírt pályázat benyújtására 
 

12. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
13. Beszámoló az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről 
 
14. Szóbeli előterjesztés önkormányzati tulajdonú tűzoltó gépjármű értékesítéséről 
 
15. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulattal kapcsolatos elszámolási eljárás 

eredményéről 
 

16. Előterjesztés a 2011-2012. nevelési év, tanév indításáról és annak pénzügyi kihatásairól 
 

17. Előterjesztés „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználásuk 
növelésének támogatása” tárgyú pályázat benyújtásáról 

 
18. Előterjesztés „A pedagógiai kultúra korszerűsítése a Hatvani Középiskolában” tárgyú 

pályázat kedvezményezettjének megváltozásáról 
 
19. Előterjesztés a hatvani 0531/2. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan műszaki állapotára 

vonatkozó szakértői vélemény beszerzéséről 
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20. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda épületének tartószerkezetére vonatkozó 
szakértői vélemény beszerzéséről 

 
21. Előterjesztés a hatvani 5227/1 és az 5227/2 helyrajzi számú földrészletek ingatlan-

nyilvántartási rendezéséről 
 
22. Előterjesztés a Trianon tér ingatlan-nyilvántartási rendezéséről 
 
23. Előterjesztés közbeszerzési tanácsadás megrendeléséről 
 
24. Előterjesztés Hatvan Város önkormányzata pályázati és projekt eljárásrendi szabályzatának 

módosításáról 
 
25. Előterjesztés „Egyes önkormányzati kezelésű közutak és járdák karbantartása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
26. Előterjesztés „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek 

fejlesztése – Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” tárgyú pályázattal kapcsolatos 
döntésekről 

 
27. Előterjesztés a „Tartalomhoz a forma – korszerű oktatási környezet kialakítása az 

esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában című pályázat keretében kötött konzorciumi megállapodás 
módosításáról 

 
28. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” tárgyú 

pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
 
29. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 

21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
30. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. fűtési 

rendszerének javításáról 
 
31. Előterjesztés a belvárosi és az újhatvani templomokban elhelyezésre kerülő harangjátékokkal 

kapcsolatos döntésekről 
 

32. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáiról 
 

33. Előterjesztés Hatvan közigazgatási területén belüli egyes forgalmi rend változásokról 
 

34. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 
 

35. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú közterületen történő növénytelepítés 
engedélyezéséről 
 

36. Előterjesztés a „Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra 
fejlesztése” tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 

 
37. Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyog- és rágcsálóirtási 

munkák további megrendeléséről 
 
 

38. Előterjesztés a Radnóti tér egy részén lévő lánckorlátok javítási munkáiról 
 
39. Előterjesztés a Hatvan közigazgatási területén belül lévő zárt csapadékcsatorna hálózat 

sérült, vagy hiányzó elemeinek pótlásáról, cseréjéről 
 
40. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérlője, Dán Gyula 

által benyújtott bérleti díj mérséklés és szerződés hosszabbítás iránti kérelemről 
 

41. Előterjesztés az újhatvani városrészben óvoda épület részleges felújítási munkáiról 
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42. Előterjesztés a 2011. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról 
 
43. Előterjesztés az önkormányzati tervtanács létrehozásáról, működési rendjéről szóló 33/2006. 

(IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
1. napirendi pont 

Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendel őintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
2011. I. félévi feladat-végrehajtási tevékenységér ől  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt 
Elmondta, hogy az önkormányzat által alapított Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Nonprofit Kft. az üzleti tervnek megfelelően az I. féléves beszámolóját dr. Stankovics Éva és dr. 
Zámbó László ügyvezető igazgatók elkészítették. A tulajdonosnak ezt kell elfogadnia. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
558/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Alberzt Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. I. félévi 
feladat-végrehajtási tevékenységéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata, mint az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit 
Közhasznú Kft (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 16.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a nonprofit közhasznú 
gazdasági társaság 2011. I. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját 
a jelen határozat mellékletétében foglalt tartalommal jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. 2011. I. félévi 
feladat-végrehajtási tevékenységér ől  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Most a Zrt. beszámolóját kell elfogadnunk. Röviden ugyanaz, mint az előző. 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 



 

 

371

 

559/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2011. I. félévi feladat-
végrehajtási tevékenységéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve akként dönt, hogy a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 
2011. I. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját a jelen határozat 
mellékletétében foglalt tartalommal jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Kft. Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt 
A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása a tulajdonos hatáskörébe tartozik. A módosításra, azért volt 
szükség, mivel a Zrt.-nél a vagyonvédelmi üzletág megszűnt és jelenleg üzletágvezető 
helyettes nem működik. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
560/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 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. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cgj. szám: 10-10-020250, 
adószám: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
Hatvan Város Önkormányzata – 481/2008. (IX. 25.) sz. képviselő-testületi határozattal 
elfogadott, 145/2009. (IV. 30.) sz., 325/2009. (VII. 16.) sz., 592/2009. (X. 29.) sz., 670/2009. (XI. 
26.) sz., 281/2010. (V. 27.) sz., 592/2010. (X. 28.) sz., 593/2010 (X.28.) sz. és a 220/2011. 
(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozattal módosított, valamint 387/2009. (VII. 30.) sz. 
képviselő-testületi határozattal kiegészített szervezeti és működési szabályzatát a jelen 
határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és 
működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően módosítja 2011. szeptember 1.-i hatályba 
lépés mellett. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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4. napirendi pont 
 Előterjesztés a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonpr ofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaságban Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képező 
üzletrészének felosztásáról és átruházásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Röviden üzletrészek eladásáról kell dönteni, melyet a Magyar Természettudományi Múzeum, 
valamint a Magyar Nemzeti Múzeum vásárol meg. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban egy módosító indítvány készül a képviselő-testület elé, 
melyet Horváth Richárd alpolgármester fog beterjeszteni. A módosítás az alábbiak szerint 
alakul: 
1. Az előterjesztés határozati javaslatának 1. pontjában a „Cégbírósági bejegyzését követően a 
nonprofit gazdasági társaságban levő 1.000.000,- Ft névértékű törzsbetétje (a cégbírósági 
bejegyzést követően üzletrésze)” szövegrész helyébe a „1.000.000,- Ft névértékű üzletrésze” 
szövegrész lépjen. 
2. Az előterjesztés határozati javaslatának 2. pontjában a „Cégbírósági bejegyzését követően a 
nonprofit gazdasági társaságban levő 1.000.000,- Ft névértékű törzsbetétjéből (a cégbírósági 
bejegyzést követően üzletrésze)” szövegrész helyébe a „1.000.000,- Ft névértékű 
üzletrészéből” szövegrész lépjen. 
3. Az előterjesztés határozati javaslata az alábi határidő és felelős megjelöléssel egészüljön ki: 
„Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján” 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
561/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságban Hatvan Város önkormányzata tulajdonát képező üzletrészének felosztásáról és 
átruházásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy 
dönt, hogy felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma:10-09-032167, 
adószáma: 23467223-2-10, székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) Cégbírósági bejegyzését 
követően a nonprofit gazdasági társaságban levő 1.000.000,-Ft névértékű törzsbetétje (a 
cégbírósági bejegyzést követően üzletrésze) – a Magyar Természettudományi Múzeum, 
valamint a Magyar Nemzeti Múzeummal kötendő – üzletrész átruházási szerződések megkötése 
érdekében felosztásra kerüljön egy 800.000,_Ft, azaz Nyolcszázezer forint névértékű 
üzletrészhányadra, valamint kettő 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű 
üzletrészhányadra. 

 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy 
dönt, hogy felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma:10-09-032167, 
adószáma: 23467223-2-10, székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) Cégbírósági bejegyzését 
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követően a nonprofit gazdasági társaságban levő 1.000.000,- Ft névértékű törzsbetétjéből (a 
cégbírósági bejegyzést követően üzletrésze) 100.000,- Ft névértékű üzletrészt, névértéken, azaz 
100.000,-Ft vételárért értékesítsen a Magyar Természettudományi Múzeum részére, valamint 
további 100.000,-Ft névértékű üzletrészt, névértéken, azaz 100.000,-Ft vételárért értékesítsen a 
Magyar Nemzeti Múzeum vevő részére. 

 
3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat keretében felhatalmazza 

Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit korlátolt felelősségű társaság, mint 
egyszemélyes társaság többszemélyes társasággá történő módosítása során Hatvan Város 
Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje, a cég változás bejegyzési eljárásban szükséges 
valamennyi okiratot az önkormányzat nevében és képviseletében aláírja.  

 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés rehabilitált álláshelyek létesítésér ől Hatvan Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalában 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése 
érdekében bizonyos létszámban alkalmazni kell az önkormányzatnak. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A határozati javaslatban szerepel, hogy 2011. szeptember 1-jétől a Polgármesteri Hivatal 
létszámát 6 rehabilitált munkavállalói álláshellyel bővítjük. 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
562/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a rehabilitált álláshelyek létesítéséről Hatvan Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalában szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 293/2011.(V.26.) határozatát akként 
módosítja, hogy 2011. szeptember 1-jétől a Polgármesteri Hivatal létszámát 117 köztisztviselői, 
ügykezelői és munkavállalói tevékenységet ellátó álláshellyel, 2 önkormányzati főtanácsadói 
álláshellyel, 1 állategészségügyi munkavállalói álláshellyel és 6 rehabilitált munkavállalói 
álláshellyel, összesen 126 álláshellyel hagyja jóvá. 
A rehabilitált munkavállalói álláshelyek kizárólag a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 42.§-ában foglalt feltételekkel rendelkező 
munkavállalókkal tölthető be. 
 
Határidő: 2011. szeptember 1-től folyamatosan 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
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6. napirendi pont 
Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának  megállapításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István 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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
563/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 
5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet alapján  

• Kovács Kamilla (szül.: Hatvan, 2011. 03. 01., a. n.: Serfőző Henriett) Hatvan, Horváth Mihály út 
7., 3. em. 9. a. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban 
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

• Szládik Bence (szül.: Jászberény, 2011. 04. 22., a. n.: Lazók Brigitta) Hatvan, Irinyi János utca 
18. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, 
melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

• Babusa Milán István (szül.: Hatvan, 2011. 01. 14., a. n.: Dancsó Beáta) Hatvan, Vak Bottyán utca 
14. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, 
melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

• Sőregi Bence Csatár (szül.: Hatvan, 2011. 03. 02., a. n.: Franyó Mónika) Hatvan, Horváth Mihály 
út 13., 3. em. 8. a. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

• Nagy Julianna (szül.: Budapest 08., 2011. 04. 20., a. n.: Talabér Anikó) Hatvan, Szabadság út 
23., 3. em. 24. a. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

• Nagy Levente (szül.: Hatvan, 2011. 04. 20., a. n.: Derdák Zsuzsanna) Hatvan, Bartók Béla utca 
15. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, 
melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

• Kovács Marcell (szül.: Hatvan, 2011. 05. 02., a. n.: Sándor Gyöngyi) Hatvan, Hegyalja út 122. 
szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 
18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

• Komenda Tibor (szül.: Gyöngyös, 2011. 04. 04., a. n.: Fodor Viktória) Hatvan, Esze Tamás utca 
53. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, 
melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 

• Szatmári András Zoltán (szül.: Budapest 08., 2011. 01. 29., a. n.: Jászi Eszter Márta) Hatvan, 
Szabadság út 15., 15A lph. 1. em. 3.a. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló 
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

• Dienes Balázs (szül.: Gyöngyös, 2011. 02. 20., a. n.: Polyóka Krisztina) Hatvan, Tízhold utca 1. 
szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 
18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

• Dávid Ádám (szül.: Hatvan, 2011. 04. 14., a. n.: Csordás Nikoletta) Hatvan, Forgács Simon utca 
12. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, 
melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 
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• Svába Noémi Krisztina (szül.: Gyöngyös, 2011. 01. 17., a. n.: Barna Krisztina Mária) Hatvan, 
Kisfaludy utca 53. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

• Kollár Dávid István (szül.: Hatvan, 2011. 03. 07., a. n.: Kócsi Andrea) Hatvan, Grassalkovich út 
11., 2. em. 5. a. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban 
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

• Bajusz Dorottya (szül.: Hatvan, 2011. 02. 18., a. n.: Kláben Kitti) Hatvan, Székely utca 6. szám 
alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. 
életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 

• Galovics Ádám (szül.: Hatvan, 2011. 03. 26., a. n.: Szabó Mónika) Hatvan, Mikes utca 30. szám 
alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. 
életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 600.000,- Ft – azaz hatszázezer forint – 
támogatást biztosít Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 3. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „babakötvény” előirányzat terhére. 

 

Határidő: a támogatás utalása a határozathozataltól számított 30 napon belül 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésr ől szóló 48/2010. (XiI. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A kórház vezetése kérte az önkormányzat engedélyét, hogy kilépjen a helyben központosított 
közbeszerzési körből. A hatályos rendelet alapján ez jelenleg év közben nem lehetséges, ezért 
indokolt módosítani a jogszabályt. Ha a bizottság és a testület jóváhagyja a rendelet 
módosítását, akkor évközben is bármikor kiléphetnek. 
 
Papp István 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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
564/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a helyben központosított közbeszerzésről szóló 48/2010. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek. 
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8. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzat tulajdonában álló lakások é s helyiségek bérletér ől és 
elidegenítésér ől szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet mó dosításáról
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Papp István elnök 
A módosítás azért szükséges, hogy Hatvanban aki a tudomány, a művészet, a kultúra vagy a 
sport területén országos vagy regionális szinten sikert ért el és Hatvan városnak érdeke fűződik 
ahhoz, az a személy a városban lakást kapjon. 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
565/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és 
a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. 
 
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 4571. hrsz-ú felvett, 
természetben Hatvan, Gódor Kálmán út 13. szám alatt  található, Napsugár Óvodában 
egy 42,5 m 2 alapterület ű helyiség bérleti szerz ődésének felmondására 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Papp István elnök 
Ezt a helyiséget a Pedagógiai Szakszolgálat bérelte gyógypedagógiai feladatok ellátása 
céljából. Most az oktatási intézmények átszervezése következtében az óvoda más célra kívánja 
használni a helyiséget, ezért szükséges a bérleti szerződés felmondása. 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
566/2011. (VIII. 23.) 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 a Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező hatvani 4571 hrsz.-
on felvett, természetben Hatvan, Gódor Kálmán u. 13. szám alatt található, Napsugár 
Óvodában egy 42,5 m2 alapterületű helyiségre 2009. szeptember 21-én Hatvan Város 
Önkormányzata, mint bérbeadó és a Heves Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgálat, mint bérlő 
között megkötött bérleti szerződést rendes felmondással 2011. augusztus 31-én 90 napos 
felmondási idő alkalmazásával 2011. november 30. napjára felmondja. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. (a bérlő részére a határozat megküldése) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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10. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan Város Településrendezési Tervén ek módosításáról a 21. sz. 
főút tervezett 4-nyomsávúra történ ő bővítése vonatkozásában 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István elnök 
Itt a 21 sz. főút 4-nyomsávú bővítéséhez kell adnunk a hozzájárulást. Reméljük megvalósul. 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
567/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Településrendezési tervének módosításáról a 21. sz. főút tervezett 4-
nyomsávúra történő bővítése vonatkozásában szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan városnak a határozat mellékletét 
képező tervlapon feltüntetett területére kiterjedően módosítja a 442/2009. (VIII. 27.) számú 
határozatával elfogadott településszerkezeti tervét. 
 
Határidő: 2011. szeptember 24. (közzétételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 

 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés a támogató szolgálat és pszichiátriai be tegek közösségi ellátás állami 
támogatásra kiírt pályázat benyújtására 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Papp István elnök 
Támogató szolgálat és a pszichiátriai betegek közösségi ellátásnának állami támogatására kiírt 
pályázatról van szó. A pályázat célja az alapműködést biztosító pénzügyi forrás biztosítása, itt 
nem kell önrész. 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
568/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a támogató szolgálat és pszichiátriai betegek közösségi ellátás állami támogatásra kiírt 
pályázat benyújtására szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás tagja úgy dönt, hogy a támogató szolgáltatás és 
közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
alapján a  nemzeti erőforrás miniszter által a támogató szolgáltatást, a közösségi ellátásokat, 
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alacsony küszöbű szolgáltatást, utcai szociális munkát és krízisközpontot működtető 
szolgáltatók befogadására és állami támogatására kiírt pályázatra a támogató szolgáltatás és 
közösségi alapellátások vonatkozásában pályázatát a gesztor önkormányzat – Hatvan Város 
Önkormányzata – útján benyújtja.  
 
Határidő: 2011. szeptember 23. (a pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
 
12. napirendi pont 

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

 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A Képviselő-testület 2011. májusában módosította a költségvetésről szóló önkormányzati 
rendeletét. Most ahhoz képest a bekövetkezett változások, képviselő-testületi döntések alapján 
kerültek beépítésre. 
  
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
569/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek. 
 
 
13. napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkod ásának pénzügyi teljesítésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Megérkezett a könyvvizsgálói jelentés. A legnagyobb lemaradás a helyi iparűzési adóbevételnél 
jelentkezik, amelynek teljesítése 22,8%. A szeptemberi hónapban fogjuk látni az előirányzat 
teljesülését. A bírságoknál, pótlékoknál az alacsony teljesítési mutató ellenére, a beszámoló 
készítésének időpontjában a módosított előirányzat teljesült.  
Átvett pénzeszközök esetében Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulásnál 
jelentkezik nagy mértékű elmaradás a szennyvízcsatorna beruházás elhúzódása 
következtében, amely a felhalmozási kiadások teljesítését is befolyásolta.  
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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570/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. I. félévi gazdálkodásról 

és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt 

jóváhagyólag elfogadja. 

 
 
14. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú t űzoltó gépjárm ű értékesítésér ől 
 (Szóbeli előterjesztés.) 

 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 

Hatvan Város Önkormányzata 444/2011. (VII. 21.) sz. határozata döntött arról, hogy az 
önkormányzati tulajdonú Rába U-26 230 TU-4 típusú, AGX-869 forgalmi rendszámú vízszállító 
gépjárművet bruttó 2.375.000,- Ft minimális eladási ár megjelölésével elidegeníti 
versenyeztetés útján, pályázati formában meghirdeti. A pályázati felhívásra és határidőre 
egyetlen pályázat érkezett, Győr Megyei Jogú Város Tűzoltósága – a kiírásban szereplő 
minden feltételnek megfelel.  
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a pályázat 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
571/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján a Győr Megyei Jogú Város 
Tűzoltósága, mint nyertes pályázó részére a Rába U-26 230 TU-4 típusú, AGX-869 forgalmi 
rendszámú vízszállító gépjármű bruttó 2.375.000,- Ft, azaz kettőmillió 
háromszázhetvenötezer forint eladási áron értékesítésre kerüljön és egyúttal felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét az adásvételi szerződés megkötésére. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező AGX-
869 forgalmi rendszámú, Rába U-26 230 TU-4 típusú vízszállító gépjármű elidegenítéséből 
származó nettó bevétel összegével a Hatvani Hivatásos Önkormányzat 
Tűzoltóparancsnokság 2011. évi költségvetési kiadási előirányzatát megemeli 
eszközfejlesztés érdekében. 
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15. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Térsége Víziközm ű Társulattal kapcsolatos elszámolási 
eljárás eredményér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A képviselő-testület 2011. júniusában döntött arról, hogy Hatvan és térsége befejezett 
szennyvíz-közmű beruházás I. és II. ütemével kapcsolatban elszámolási eljárást indít el és 
folytat le. Az elszámolási eljárás megtörtént. KIOP – Hatvan Város közötti egyenleg 
516.161.096 Ft, amely összeg az önkormányzat számlájára kerül. 
 
Marján János bizottsági tag 
Biztosnak látszik-e a bevétel? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Bizonytalan tényező a hitel visszafizetése, MKB Bank Zrt.-vel az egyeztetések folynak. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
572/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulattal kapcsolatos elszámolási eljárás 
eredményéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elszámolási bizottság 
által készített és a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulat taggyűlése által elfogadott 
elszámolást elfogadja, valamint ez alapján a Hatvan várost megillető bevétel összegével, 
413.268.458,- Ft-tal az átvett pénzeszközök előirányzatát megemeli, melyből fejlesztési 
céltartalékot képez a beruházások saját erő fedezete céljából. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a mérlegtételeket 
érintő kinnlévőségeket leltár alapján, 2011. augusztus 26. napi állapot szerint Hatvan város 
Önkormányzata átvegye és az ebből adódó bevétel (17.842.638,- Ft) elérése érdekében 
gondoskodjon azok adók módjára történő behajtásáról. 

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elszámolásban a 
lakástakarék pénztár befizetésekből 2011. augusztus 31. lejárati nappal előreláthatólag 
85.050.000,- Ft-ot a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulattól átvesz és fejlesztési 
céltartalékot képez a beruházások saját erő fedezete céljából. 

4. Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elszámolásban szereplő 
– 2011. augusztus 16-án fennálló – 172.111.800,- Ft hitelállományt a Környezetvédelmi 
Vízgazdálkodási és Fejlesztési Alap terhére törleszti a Hatvan és Térsége Víziközmű 
Társulaton keresztül. Ezen összeg a fejlesztési céltartalékba visszapótlásra kerül. 

 

Határid ő: 2011. augusztus 26. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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16. napirendi pont 
Előterjesztés a 2011-2012. nevelési év, tanév indításá ról és annak pénzügyi 
kihatásairól 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezet ő 
A hatvani közoktatási rendszer átalakítása a végéhez érkezett és be is kell fejezni. Az 
intézményvezetők áttekintették a feladataikat és egyeztettek a polgármester úrral. Még 
felmerültek módosítások például feladatellátások bővülése, napközis csoportok bővítése, 
többletóra biztosítása és a középfok esetében az intézmény feladatai és magasabb vezetői 
megbízás tekintetében a vezetők munkáltatói döntésen alapuló illetmény megállapítása, ezért 
szükségessé válik újabb fenntartói döntések meghozatalára.  
 
Papp István 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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
573/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2011-2012. nevelési év, tanév indításáról és annak pénzügyi kihatásairól szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gesztenyéskert Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) feladatellátásának bővülése miatt 2011. szeptember 
1. napjától az intézményben az egyéb dolgozói 0,5 óvodatitkár álláshely helyett 1 óvodatitkári 
álláshelyet engedélyez. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
574/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2011-2012. nevelési év, tanév indításáról és annak pénzügyi kihatásairól szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani óvodák informatikai 
rendszerének működtetése, és a rendszergazdai feladatok ellátása érdekében a 
Gesztenyéskert Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) 1 rendszergazda egyéb 
dolgozói álláshelyet engedélyez 2011. szeptember 1. napjától. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
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Papp István elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
575/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr  előterjesztésében 
megtárgyalta a 2011-2012. nevelési év, tanév indításáról és annak pénzügyi kihatásairól szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kodály Zoltán Általános 
Iskolában (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) a 2011-2012. tanévre vonatkozóan 
4 csoportban határozza meg a napközis csoportok számát, és 2011. szeptember 1. napjától 29 
pedagógus álláshely helyett 30 pedagógus álláshelyet engedélyez. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István elnök 
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
576/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2011-2012. nevelési év, tanév indításáról és annak pénzügyi kihatásairól szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 5. Sz. Általános Iskolában 
(székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.) a 2011-2012. tanévre vonatkozóan 6 csoportban 
határozza meg a napközis csoportok számát, és 2011. szeptember 1. napjától 25 pedagógus 
álláshely helyett 26 pedagógus álláshelyet engedélyez. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István elnök 
Az előterjesztés ötödik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
577/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2011-2012. nevelési év, tanév indításáról és annak pénzügyi kihatásairól szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kossuth Lajos Általános 
Iskolában (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) a 2011-2012. tanévre vonatkozóan 2011. 
szeptember 1. napjától 31 pedagógus álláshely helyett 30,5 pedagógus álláshelyet engedélyez. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István elnök 
Az előterjesztés hatodik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
578/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2011-2012. nevelési év, tanév indításáról és annak pénzügyi kihatásairól szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola részére (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) a színvonalas nevelő-
oktató munka érdekében, a 2011-2012. tanévre vonatkozóan, 2011. szeptember 1. napjától 39 
óra/hét fenntartói többletórát biztosít, s ezért a 36,5 pedagógus álláshely helyett 37,5 
pedagógus álláshelyet engedélyez. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István elnök 
Az előterjesztés hetedik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
579/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2011-2012. nevelési év, tanév indításáról és annak pénzügyi kihatásairól szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi István 
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) a 
2011-2012. tanévre vonatkozóan 2011. szeptember 1. napjától 31,5 pedagógus álláshely 
helyett 30,5 pedagógus álláshelyet engedélyez. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István elnök 
Az előterjesztés nyolcadik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
580/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2011-2012. nevelési év, tanév indításáról és annak pénzügyi kihatásairól szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Damjanich János 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a) az 
intézmény megfelelő színvonalú működtetése érdekében az eddig engedélyezettek mellett 
2011. szeptember 1. napjától további 1 egyéb dolgozói álláshelyet engedélyez, és így az egyéb 
dolgozói álláshelyek száma 24-ről 25-re módosul.  
 
Határidő: 2011. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István elnök 
Az előterjesztés kilencedik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
581/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2011-2012. nevelési év, tanév indításáról és annak pénzügyi kihatásairól szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani középiskolák 
esetében az oktató-nevelő munka összetettsége, a megoldandó feladatok száma, az 
intézmények nagysága miatt az intézményvezetők részére munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrészt állapít meg 2011. szeptember 1. napjától a magasabb vezetői megbízás utolsó 
napjáig az alábbiak szerint: 
 
– Pappné Forgács Edit, a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (székhely: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 17.) magasabb vezetője (igazgató) részére bruttó 53.800,- Ft/hó; 
– Fehér Józsefné, a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) magasabb vezetője (igazgató) részére 48.500,- Ft/hó; 
– Tóth Zsolt, a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban (székhely: 
3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a) magasabb vezetője (igazgató) részére 81.400,- Ft/hó. 
 
 
Határidő: 2011. szeptember 15. (a munkaügyi dokumentum kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Papp István elnök 
Az előterjesztés tizedik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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582/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2011-2012. nevelési év, tanév indításáról és annak pénzügyi kihatásairól szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. július 1-jével 
átszervezésre kerülő oktatási intézmények költségvetési kiemelt előirányzatai a jelen határozat 
szerint alakulnak, figyelembe véve a 2011-2012. nevelési év, tanév indításának pénzügyi 
kihatását. 
 
Határidő: 2011. szeptember 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés „Szabadtéri szabadid ősport létesítmények fejlesztésének, kihasználásuk 
növelésének támogatása” tárgyú pályázat benyújtásár ól 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezet ő 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által meghirdetett Szabadtéri szabadidősport létesítmények 
fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása tárgyában lehetőség nyílik arra, hogy 
a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán, a beton pálya melletti füves területen 
egy 12x24 m alapterületű műfüves sportpálya épüljön bruttó 9.421.385,- Ft összegben. A 
pályázat benyújtásának határideje 2011. szeptember 23. 
Csak azok a települési önkormányzatok pályázhatnak, amelyek a pályázat benyújtásának 
időpontjáig együttműködési megállapodást kötnek legalább egy országos hatáskörű társadalmi 
szervezettel, mely alapszabálya szerint gyermekvédelmi- gyermekjóléti, egészségügyi, 
foglalkoztatási, oktatási és szociális feladatokat egyaránt ellát. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület minden szempontból megfelel ezen kritériumoknak, ezért indokolt 
ezzel a szervezettel megkötni az együttműködési megállapodást. 
Az elbírálás szempontjából előny, ha az önkormányzat a projekt kapcsán több szervezettel köt 
együttműködési megállapodást. Ezért javasolt a Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolával, a Kossuth Lajos Általános Iskolával, a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Intézménnyel, valamint a Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak 
Egyesületével az együttműködés kialakítása. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
583/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználásuk 
növelésének támogatása” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium által közzétett felhívásra a „Szabadtéri szabadidősport létesítmények 
fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” tárgyában pályázatot kíván 
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benyújtani a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán, a beton pálya melletti füves 
területen egy 12x24 m alapterületű műfüves sportpálya létrehozására. 
A beruházás bruttó összköltsége: 9.421.385.- Ft. 
Az önerő összege: bruttó 1.884.277.- Ft 
Az önerő forrása a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához 
szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 

Határidő: 2011. szeptember 23. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
584/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználásuk 
növelésének támogatása” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium által közzétett felhívásra a „Szabadtéri szabadidősport létesítmények 
fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” tárgyában benyújtandó pályázat 
keretében a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal együttműködési 
megállapodást köt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel (1125 Budapest, Szarvas 
Gábor u. 58-60) és a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolával (3000 Hatvan, Balassi B. 
út 17.). 

 

Határidő: 2011. szeptember 23. (együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
585/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználásuk 
növelésének támogatása” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium által közzétett felhívásra a „Szabadtéri szabadidősport létesítmények 
fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” tárgyában benyújtandó pályázat 
keretében a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal együttműködési 
megállapodást köt a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolával (3000 Hatvan, Balassi B. 
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út 17.), a Kossuth Lajos Általános Iskolával (3000 Hatvan, Kossuth tér 1.), a Szivárvány 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézménnyel (3000 Hatvan, Balassi B. út 14. ) 
valamint a Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesületével (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.). 

 

Határidő: 2011. szeptember 23. (együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 
18. napirendi pont 

Előterjesztés „A pedagógiai kultúra korszer űsítése a Hatvani Középiskolában” tárgyú 
pályzat kedvezményezettjének megváltozásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezet ő 
A Hatvani középiskola, Szakiskola és Kollégium 2009-ben pályázatot nyújtott be „A pedagógiai 
kultúra korszerűsítése a Hatvani Középiskolában” címmel. A pályázat keretében öt pedagógus 
(három pedagógus a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolából, kettő a Széchenyi István 
közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolából) vehet részt egy kétéves továbbképzési 
programban, melyhez a felhasználható keret bruttó 20.000.000,- Ft. A közoktatási 
átszervezésből adódóan a Hatvani Középiskola, szakiskola és Kollégium 2011. június 30-i 
hatállyal megszűnt, ettől az időponttól már nem lehet a pályázat kedvezményezettje.  Mivel a 
pályázatban csak egy oktatási intézmény vehet részt, célszerű, ha az új kedvezményezett a 
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, mivel a kétéves továbbképzési programban részt 
vevő öt fő pedagógusból három fő a Bajza Gimnázium nevelőtestületéből került ki, így a 
jogutódlást követően három fő képzése továbbra is támogatható lenne. 
 
Papp István elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
586/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta „A pedagógiai kultúra korszerűsítése a Hatvani Középiskolában” tárgyú pályázat 
kedvezményezettjének megváltozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Hatvani Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium (a továbbiakban: HKSZK) által 2009. december 3-án benyújtott, majd 
elnyert TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0001 azonosító számú "A pedagógiai kultúra korszerűsítése 
a Hatvani Középiskolában" című pályázat - a HKSZK megszűnése miatt - új kedvezményezettje 
a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 17.) legyen. 
 

Határidő: 2011. augusztus 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

Papp István bizottsági elnök 

Egy tizenöt perces szünetet rendelt el. 
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19. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 0531/2. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan m űszaki 
állapotára vonatkozó szakért ői vélemény beszrzésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki, városfejlesztési irodavezet ő 
A képviselő-testület 2011. márciusában döntött, hogy a Nagygombosi major műemlék ingatlan 
műszaki állapota kerüljön felmérésre műszaki szakértő bevonásával. Bekértünk több 
szakértőtől ajánlatokat. A legkedvezőbb ajánlatot Hársvölgyi Zsuzsanna tette 175.000,- Ft 
összegben. 
 

Papp István bizottsági elnök  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
587/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 0531/2. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan műszaki állapotára 
vonatkozó szakértői vélemény beszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani 0531/2. hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan műszaki állapotára vonatkozó szakértői vélemény  
elkészítésével Hársvölgyi Zsuzsannát (székhely: székhely: 1173 Budapest, Barátka u. 58.) 
bízza meg bruttó 175.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. szeptember 31. (szakértői vélemény elkészítésére) 

 Felelős:   Schósz Gabriella a Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője 

 

 
20. napirendi pont 

Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda épületé nek tartószerkezetére 
vonatkozó szakért ői vélemény beszerzésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Markovits Kálmán városi Uszoda nedvesedési vizsgálatával kapcsolatosan a RO-TERV Bt. 
adott egy szakértői véleményt 2010-ben, melyben felhívta az üzemeltető és a  tulajdonos 
figyelmét arra, hogy 1-1,5 éven belül ki kell javítani az uszoda tetőszerkezetét. A biztonságos 
üzemeltetés érdekében új szakértői vélemény bekérése célszerű. A szakvélemény célja, hogy 
az uszoda biztonságosan üzemeltethető legyen. 
 

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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
588/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr  előterjesztésében 
megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszoda épületének tartószerkezetére vonatkozó szakértői 
vélemény beszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Markovits Kálmán Városi 
Uszoda épületének tartószerkezetére vonatkozó szakértői vélemény elkészítésével Bőgér 
Andrást /Lépték 3 Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft./ (székhely: 3200 Gyöngyös, Jókai út 
9.) bízza meg bruttó 125.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. szeptember 15. (szakértői vélemény elkészítésére) 

 Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 
21. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 5227/1 és az 5227/2 helyrajzi számú földrészletek ingatlan-
nyilvántartási rendezésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabrielle m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Hatvan Város Önkormányzata amikor felújította a Szent Adalbert templom környezetét, az 
emlékművek elhelyezésre kerültek a Kossuth téren. Most az önkormányzat tulajdonát képező 
emlékmű határvonalai is megváltoztak, ezért szükséges az ingatlan-nyilvántartási rendezés, 
külön helyrajzi számmal. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
589/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 5227/1 és az 5227/2 helyrajzi számú földrészletek ingatlan-nyilvántartási 
rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 5227/1 helyrajzi számú közterület megnevezésű 1 ha 2957 m2 nagyságú ingatlan és a 
szomszédos 5227/2 helyrajzi számú, emlékmű megnevezésű, 18 m2 nagyságú ingatlanok 
határrendezése kerüljön átvezetésre az ingatlan-nyilvántartásban. Ezen ingatlanok 
határrendezése iránti eljárás megindítására, és az eredményes eljárás lefolytatásához 
szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét. 
 
Határidő: 2011. szeptember 30. (kérelem benyújtására). 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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22. napirendi pont 
Előterjesztés a Trianon tér ingatlan-nyilvántartási re ndezésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabrielle m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Trianon tér kialakításra került, elkészültek a változási vázrajzok. Megosztást követően külön 
helyrajzi számok engedélye szükséges. Az ingatlan megosztása iránti eljárás megindítására a 
képviselő-testület jóváhagyására van szükség.. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
590/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Trianon tér ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 3978/61 helyrajzi számú közterület megnevezésű 1 ha 4063 m2 nagyságú ingatlan kerüljön 
megosztásra, és az ennek eredményeképpen létrejövő 3978/68 helyrajzi számú közterület 
megnevezésű 1 ha 2196 m2 nagyságú és a 3978/69 helyrajzi számú közterület megnevezésű 1867 
m2 nagyságú ingatlan kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Ezen ingatlan megosztása 
iránti eljárás megindítására, és az eredményes eljárás lefolytatásához szükséges eljárási 
cselekmények elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 
 
Határidő: 2011. szeptember 30 (kérelem benyújtására). 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
23. napirendi pont 

Előterjesztés közbeszerzési tanácsadás megrendelésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezet ő 
Az önkormányzat jelenleg megbízási szerződéssel két közbeszerzési tanácsadóval áll. 
Az önkormányzat a közbeszerzésekhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátását, általános 
tanácsadást és közbeszerzések nemzeti eljárásrendbe, meghívásos eljárásban történő 
lebonyolítását az ALTA-INVEST Consulting Kft. végzi. dr. Turcsányi Dániel ügyvéd, mint 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó a nemzeti eljárásrendben nyílt eljárás lebonyolítására 
árubeszerzést, szolgáltatás megrendelést, építési beruházást végez.  
Gyakorlatilag augusztusra kialakult egy kép, hogy a közbeszerzéseket egy tanácsadó végezze. 
Az ALTA-INVEST Consulting Kft. sok feladatot lát el és jól együttműködik az önkormányzattal, 
ezért célszerű a Kft. megbízási szerződését határozatlanná tenni és egyidejűleg a dr. Turcsányi 
Dániel ügyvéddel kötött határozatlan időtartamú megbízási szerződést rendes felmondással, 30 
napos felmondási határidővel meg kellene szűntetni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
591/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közbeszerzési tanácsadás megrendeléséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárások 
nemzeti eljárásrendben nyílt eljárásban (hirdetményes) és közösségi eljárásrendben történő 
lebonyolítására, dr. Turcsányi Dániel ügyvéddel (3300 Eger, Bajcsy-Zs. út 3. II/5.) határozatlan 
időtartamra megkötött megbízási szerződést 2011. augusztus 25. nappal 30 napos felmondási 
idő közbeiktatásával 2011. szeptember 24. napjára rendes felmondással felmondja. 
  
Határidő: 2011. augusztus 25. (felmondás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
592/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közbeszerzési tanácsadás megrendeléséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzésekhez 
kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátására, általános tanácsadás végzésére (rendelkezésre 
állás) és közbeszerzések nemzeti eljárásrendbe, meghívásos eljárásban történő 
lebonyolítására, az ALTA-INVEST Consulting Kft.-vel (székhely: 5100 Jászberény, Thököly út 
9.) 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti határozott időtartamra megkötött megbízási 
szerződést határozatlan időtartamúra módosítja a jelen határozat mellékletében meghatározott 
szerződés-tervezet szerinti tartalommal.  
 
Határidő: 2011. szeptember 24. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város önkormányzata pályázati és projekt eljárásrendi 
szabályzatának módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezet ő 
A szabályzat módosítására azért van szükség, mivel számos megvalósításra váró projekt 
szerepel a városvezetés célkitűzései között. Ezeket a terveket pályázatok útján szeretnénk 
megvalósítani. A munkafolyamatok sikeressége, hatékonysága miatt munkacsoportokat 
célszerű létrehozni, amelyekben külső szakemberek segítségét kérnénk.  
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Papp István bizottsági elnök 
Röviden, egy-egy területre vagy egy képviselő vagy egy külső bizottsági tag lenne a felelős. 
 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezet ő 
Amikor a testület dönt egy pályázatról, akkor egyidejűleg ki is jelöli a munkacsoportot. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
593/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város önkormányzata pályázati és projekt eljárásrendi szabályzatának 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 21/2011. (I. 27.) sz. határozatát 
hatályon kívül helyezi. 

Határidő: 2011. augusztus 26. 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat Pályázati és projekt 
eljárásrendi szabályzatának elfogadásáról szóló 649/2010. (XI. 25.) sz. határozatát módosítja 
annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 

Határidő: 2011. augusztus 26. 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés „Egyes önkormányzati kezelés ű közutak és járdák karbantartása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezet ő 
Elmondta, hogy már lezajlott egy közbeszerzési eljárás nettó 21.200.000,- Ft összegben. A 
2011. évi költségvetésben az út-híd feladatterv önkormányzati utak és járdák karbantartására 
bruttó 19.500.000,- Ft áll rendelkezésre. Ezen kívül 7 képviselő a képviselői keretből erre a 
célra fejenként bruttó 1.000.000,- Ft-ot ajánlottak fel. Így a rendelkezésre álló keret bruttó 
26.500.000,- Ft. A nyertes pályázó a Magyar Aszfalt Kft. ajánlata 18.598.100,- Ft + ÁFA, azaz 
bruttó 23.247.625,- Ft, így a fennmaradó rendelkezésre álló összeg bruttó 3.252.375,- Ft. Ezt az 
összeget célszerű szintén az „Egyes önkormányzati kezelésű közutak és járdák karbantartása” 
elnevezésű egyszerű, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás keretében indítani. 
 
Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok 
Javasolta, hogy kijelölésre kerüljenek a Bajcsy, Rákóczi és Botond utcák.  
 
Schósz Gabriella m űszaki, városfejlesztési irodavezet ő 
Egyeztetni fognak. 
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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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
594/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr  előterjesztésében megtárgyalta 
„Egyes önkormányzati kezelésű közutak és járdák karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Egyes önkormányzati kezelésű közutak és járdák 
karbantartása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít egyszerű, hirdetmény nélküli eljárásrendben. A 
beszerzés nettó becsült értéke 2.601.900,- Ft. 
 
Határidő: 2011. szeptember 1. (részvételi felhívások megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Egyes önkormányzati kezelésű közutak és 
járdák karbantartása” elnevezésű, 2.601.900,- 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.) Horváth Richárd alpolgármester–elnök; 
2.) Oroszlán Lajosné, képviselő; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető; 
4.) Selmeczi Attila; közbeszerzési tanácsadó; 
5.) Laskainé Pozsonyi Éva, ügyintéző. 
 
Határidő: 2011. augusztus 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény 5. §-a szerinti 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervét elfogadó 157/2011.(III. 31.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A közbeszerzési tervet a 14. sorszámú beszerzéssel egészíti ki: 
  

14. 
Egyes önkormányzati utak és 
járdák karbantartása 
 

 
Nemzeti (egyszerű) 
eljárásrend 

 
2.601.900,- Ft 

 
2011. szeptember 1. 

 
 
 
A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
2011. évi közbeszerzési tervet. 
 
Határidő: 2011. szeptember 1. (honlapon történő közzétételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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26. napirendi pont 
Előterjesztés „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelent őségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi cs apadékvíz rendezése” tárgyú 
pályázattal kapcsolatos döntésekr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezet ő 
Jelenleg van egy pályázatunk, melyet augusztus 1-jén nyújtottunk be „Hatvan Város 
önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi 
csapadékvíz rendezése” címmel. Szükséges a csapadékvíz elvezetés engedélyezési és kiviteli 
terveinek elkészítése, valamint engedélyeztetésére tervezési szerződést kell kötni. Ez alapján 
három árajánlatot kértek be, a legkedvezőbb ajánlatot az INNO-VIT’98 BT. adta. Ezzel a céggel 
már 2006. november 6-án tervezési-vállalkozási szerződés jött létre, mely szerződés csak 
részben teljesült, így az önkormányzatnak késedelmi kötbér igénye keletkezett, melynek 
mértéke a meg nem valósult munkarészek vállalkozói díjának legfeljebb 20%-a lehet. Az 
önkormányzati kiadások mérséklése érdekében célszerű a már aláírt szerződésből eredő 
kötbér követelésünkbe a most megkötendő tervezési-vállalkozási szerződés alapján keletkező 
vállalkozói díjkövetelést beszámítani. Így a beszámítás erejéig a követelések megszűnnek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
595/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr  előterjesztésében 
„Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése – 
Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Hatvan Város 
Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi 
csapadékvíz rendezése” című pályázat keretében, a Hatvan Új-Hatvan Városrész III. sz és V. 
sz. vízgyűjtő területe csapadékvíz elvezetés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére, 
valamint engedélyeztetésére tervezési-vállalkozási szerződést köt az INNO-VIT’98 BT-vel 
(2896 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 34.), a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 
szerződés-tervezet szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2011. augusztus 26. (szerződéskötésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város 
Önkormányzata és az INNO-VIT’98 BT (2896 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 34.) között 2006. 
november 6. napján létrejött és módosított tervezési- vállalkozási szerződést közös 
megegyezéssel a mai napon megszünteti a jelen határozat 2. számú mellékletét képező okirat-
tervezet szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
megszüntető okirat aláírására.  

 
Határidő: 2011. augusztus 26. (a megszüntető okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával az INNO-VIT’98 BT. 
bruttó 1.000.000,- Ft azaz bruttó Egymillió forint összegű vállalkozói díját a Polgári 
törvénykönyv 296. § (1) bekezdése alapján beszámítja az INNO-VIT’98 BT-vel szemben 
fennálló késedelmi kötbér iránti igényébe. A képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámítás 
erejéig a követelések megszűnnek, erre tekintettel az INNO-VIT’98 BT. vállalkozói díjra a 
megkötendő tervezési-vállalkozási szerződés alapján nem tarthat igényt, azonban az 
önkormányzat késedelmi kötbér iránti igénye bruttó 800.000,- Ft-ra, azaz bruttó Nyolcszázezer 
forintra csökken, melyet az INNO-VIT’98 BT. 2011. december 31. napjáig köteles megfizetni.  
 
Határidő: 2011. augusztus 26. (a megszüntető okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

27. napirendi pont 
Előterjesztés a „Tartalomhoz a forma – korszer ű oktatási környezet kialakítása az 
esélyteremt ő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza  József 
Gimnázium és Szakközépiskolában cím ű pályázat keretében kötött konzorciumi 
megállapodás módosításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezet ő 
A megállapodásban belekerültek olyan számok, amelyek csak tervek voltak, ezért szükséges 
módosítani. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
596/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében a 
Tartalomhoz a forma – korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, versenyképes 
tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában című 
pályázat keretében kötött konzorciumi megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉMOP-4.3.1./2/2F-2f-2009-
0032 kódszámú, "Tartalomhoz a forma- Korszerű oktatási környezet kialakítása az 
esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában" című pályázat keretében kötött konzorciumi megállapodás módosításáról 
szóló előterjesztést. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a konzorciumi megállapodást a jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a módosított konzorciumi megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. (konzorciumi megállapodás aláírására) 
Felelős Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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28. napirendi pont 
Előterjesztés az „Egészségre nevel ő és szemléletformáló életmódprogramok” tárgyú 
pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészít ő döntésekr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezet ő 
TÁMOP pályázatról van szó. A pályázati felhívásra Hatvan Város önkormányzata „Egészséges 
életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani Általános Iskolában” címmel, valamint 
„Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményben” címmel nyújtott be pályázatot. Mindkét pályázat nyert 10-10 millió 
Ft összegben. A támogathatóság feltételeként 2 db létrejövő partnerségi együttműködési 
megállapodás megkötése szükséges. Az „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés a 
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben” című pályázat esetében a 
Hatvani, Gyöngyösi kistérségi népegészségügyi Intézettel és a Média-Hatvan Nonprofit 
közhasznú Kft.-vel, az „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani 
Általános Iskolában” című pályázat esetében pedig a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézménnyel és a Média-Hatvan Nonprofit közhasznú Kft.-vel célszerű megkötni 
az együttműködési megállapodást.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
597/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében az 
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó 
egyéb kiegészítő döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési 
megállapodást kíván kötni a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023 kódszámú „Egészséges 
életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani Általános Iskolában” című pályázathoz 
kapcsolódóan a Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Népegészségügyi Intézettel (székhely: 3000 
Hatvan, Balassi B. út 14.) jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezetben foglalt feltételek 
szerint. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. (együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
598/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében az 
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó 
egyéb kiegészítő döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési 
megállapodást kíván kötni a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023 kódszámú „Egészséges 
életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani Általános Iskolában” című pályázathoz 
kapcsolódóan a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Madách I. 
u. 12.) jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezetben foglalt feltételek szerint. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
599/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr  előterjesztésében az 
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó 
egyéb kiegészítő döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési 
megállapodást kíván kötni a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 kódszámú „Egészségszivárvány 
– Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben” 
című pályázathoz kapcsolódóan a Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Népegészségügyi Intézettel 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 14.) jelen határozat  mellékletét képező okirat-
tervezetben foglalt feltételek szerint. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
A előterjesztés negyedik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
600/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr  előterjesztésében az 
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó 
egyéb kiegészítő döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési 
megállapodást kíván kötni a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 kódszámú „Egészségszivárvány 
– Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben” 
című pályázathoz kapcsolódóan a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 
Hatvan, Madách I. u. 12.) jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezetben foglalt feltételek 
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szerint. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
29. napirendi pont 

Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról 
szóló 21/2007. (IV. 27. önkormányzti rendelet módos ításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy a jogi bizottság módosító indítványt terjeszt a képviselő-
testület elé. A módosítások a következők: 
Az útcsatlakozásnál az útburkolatok csatlakozási pontjától mért 5m távolságban az úttest 
burkolat magasságától 60 cm-nél magasabb növényzet 60 cm-re  történő visszavágásáról, fák 
esetében a lombkoronának az úttest burkolatmagasságától számított 2 m-re  történő 
felnyeséséről oly módon, hogy a növényzet, a fa a belátást ne zavarja. 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ezekkel a feltételekkel ő is egyetértett. 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
601/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a Polgármester Úr előterjesztésében az a 
köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendel őintézet Nonprofit közhasznú Kft. 
fűtési rendszerének javításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki, városfejlesztési irodavezet ő 
Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. részéről dr. Stankovics 
Éva ügyvezető igazgató jelezte, hogy az épület fűtési és melegvíz ellátása nem megfelelően 
működik és kérte a szükséges tervezési és kivitelezési munkák elvégzéséhez a tulajdonos 
részéről a jóváhagyást és a pénzügyi forrás biztosítását. A Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
energetikusa kiment felmérni az épületet, megállapította, hogy a fűtési rendszer kialakításához 
szükséges elvégezni a Viessmann Turbomat gőzkazán meleg víz termelő kazánná történő 
átalakítását, valamint zárt fűtési rendszer kialakítását a szükséges fűtőköri eszközök cseréjével, 
melyek értéknövelő elemeknek minősülnek és a becsült értéke bruttó 2.500.000,- Ft. A 
pénzügyi forrást az önkormányzat a többlet adóbírság terhére biztosítja. 
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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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
602/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a Polgármester Úr előterjesztésében a az 
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. fűtési rendszerének 
javításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Nonprofit Közhasznú Kft. részére a Hatvan, Balassi Bálint u. 16. sz. alatti kórház épület fűtési 
rendszerének a javításával kapcsolatos értéknövelő elemeket tartalmazó munkálatainak 
elvégzéséhez hozzájárulását megadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az  Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.-vel történő megállapodás megkötésére legfeljebb 
2.500.000,- Ft összegig. 
A pénzügyi fedezet a többlet adóbírságból biztosított. 
 
Határid ő: 2011. szeptember 15. (megállapodás megkötésére) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés a belvárosi és az újhatvani templomokban  elhelyezésre kerül ő 
harangjátékokkal kapcsolatos döntésekr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki, városfejlesztési irodavezet ő 
A Római Katolikus Egyház képviselőivel többszöri egyeztetések alapján célszerű az újhatvani 
és a belvárosi templomokban harangjátékokat elhelyezni. A két harangjáték elhelyezése, 
valamint a Hatvan, Templom tér 5225 hrsz. alatti templom épületben lévő toronyóra javításának 
előzetes költségbecslése bruttó 2.500.000,- Ft. A harangjátékok elhelyezéséhez ingyenes 
használatba-adásra vonatkozó megállapodások megkötése szükséges a Hatvan Belvárosi 
római Katolikus Egyházközséggel és a Hatvan-Újvárosi Római Katolikus egyházközséggel. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
603/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a Polgármester Úr előterjesztésében a 
belvárosi és az újhatvani templomokban elhelyezésre kerülő harangjátékokkal kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szinyei Andrást, Hatvan város 
alpolgármesterét, hogy a Hatvan, Templom tér 5225 hrsz.-ú ingatlanon lévő templom épületben 
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történő harangjáték elhelyezéséhez ingyenes használatba-adásra vonatkozó 1. sz. melléklet 
szerinti megállapodást megkösse a Hatvan Belvárosi Római Katolikus Egyházközséggel 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 6.). 
 
Határid ő: 2011. szeptember 30. 
Felelős:   Szinyei András, Hatvan város alpolgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
604/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a Polgármester Úr előterjesztésében a 
belvárosi és az újhatvani templomokban elhelyezésre kerülő harangjátékokkal kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szinyei Andrást, Hatvan város 
alpolgármesterét, hogy a Hatvan, Szent Ferenc tér 1. sz. (hrsz.: 2608/4 hrsz.) alatti ingatlanon 
lévő templom épületben történő harangjáték elhelyezéséhez ingyenes használatba-adásra 
vonatkozó 2. sz. melléklet szerinti megállapodást megkösse a Hatvan-Újvárosi Római Katolikus 
Egyházközséggel (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 12.). 
 
Határid ő: 2011. szeptember 30. 
Felelős:   Szinyei András, Hatvan város alpolgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
605/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a Polgármester Úr előterjesztésében a 
belvárosi és az újhatvani templomokban elhelyezésre kerülő harangjátékokkal kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
A Hatvan, Templom tér 5225 hrsz. és a Hatvan, Szent Ferenc tér 1. sz (hrsz.: 2608/4 hrsz.) 
alatti    templom épületek harangjátékainak az elhelyezéséhez szükséges pénzügyi forrás 
legfeljebb bruttó   2.500.000.- Ft erejéig Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. 
(II. 16.) önkormányzati rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
  
 
Határid ő: 2011. augusztus 26. 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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32. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felúj ítási munkáiról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki, városfejlesztési irodavezet ő 
A közérdekű és fecskelakásként bérbe adható lakások felújításairól van szó. A felújítási 
munkákra a közszolgáltató a költségvetéseket elkészítette, mely összesen bruttó 9.552.762,- 
Ft. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
606/2011. (VIII. 23.) 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 1.255.211,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, 
Horváth M. út 1. III/7. sz. alatti lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében a 2011. évi felhalmozási kiadások között a „Lakóház felújítás 2010. 
évi maradvány” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
607/2011. (VIII. 23.) 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 1.034.695,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, 
Pázsit u. 18. fsz. 1. sz. alatti lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében a 2011. évi felhalmozási kiadások között a „Lakóház felújítás 2010. 
évi maradvány” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
608/2011. (VIII. 23.) 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 1.689.630,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, 
Pázsit u. 20. III/10. sz. alatti lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében a 2011. évi felhalmozási kiadások között a „Lakóház felújítás 2010. 
évi maradvány” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
609/2011. (VIII. 23.) 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 1.771.684,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, 
Horváth M. út 3. X/1. sz. alatti lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében a 2011. évi felhalmozási kiadások között a „Lakóház felújítás 2010. 
évi maradvány” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés ötödik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
610/2011. (VIII. 23.) 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 
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szerződés alapján – bruttó 527.194,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth 
M. út 1. I/12. sz. alatti lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében a 2011. évi felhalmozási kiadások között a „Lakóház felújítás 2010. 
évi maradvány” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés hatodik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
611/2011. (VIII. 23.) 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 1.372.103,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, 
Tabán út 2. IV/15. sz. alatti lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében a 2011. évi felhalmozási kiadások között a „Lakóház felújítás 2010. 
évi maradvány” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés hetedik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
612/2011. (VIII. 23.) 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 1.332.424,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, 
Gódor K. u. 9. IV/2. sz. alatti lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében a 2011. évi felhalmozási kiadások között a „Lakóház felújítás 2010. 
évi maradvány” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés nyolcadik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
613/2011. (VIII. 23.) 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 569.821,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor 
K. u. 21. IV/2. sz. alatti lakás felújításával.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében a 2011. évi felhalmozási kiadások között a „Lakóház felújítás 2010. 
évi maradvány” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
33. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan közigazgatási területén belüli eg yes forgalmi rend változásokról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki, városfejlesztési irodavezet ő 
Forgalmi rend változásra van szükség a Szent Mihály utcában, Kobzos utcában, Madách 
utcában és a Kisfaludy utcában.  
A Szent Mihály utcában a „várakozni tilos” tábla áthelyezésére van szükség a „várakozási 
övezet” kezdetét jelölő tábla mellé. A Kobzos utcában több közlekedési táblák elhelyezésére 
van szükség, melyet a mellékletben olvashatnak. A Madách utcában forgalomcsillapító küszöb, 
valamint a menetirány szerinti bal oldalon „várakozni tilos” tábla elhelyezését javasoljuk. A 
Kisfaludy utcában – a Zrínyi utca felől érkező járművekre vonatkozóan- lévő 7,5 t. 
súlykorlátozás táblák 3,5 t súlykorlátozásra vonatkozó cseréje, a kommunális hulladékszállítást 
végző cég járműveinek, továbbá a megkülönböztetett jelzést használó járművek, vagy az egyéb 
behajtási engedéllyel rendelkezők behajtásának biztosítása mellett, amennyiben azt a 
Rendőrkapitányság véleményezésében jóváhagyja. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
614/2011. (VIII. 23.) 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  Szent Mihály utcában lévő 
„várakozni tilos„ tábla kerüljön áthelyezésre a „várakozási övezet” kezdetét jelölő tábla mellé a 
jelen határozat mellékletét képező rajz szerint. 
 
Határid ő: 2011. szeptember 30. 

 Felelős:     Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és    
Városfejlesztési Iroda útján 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
615/2011. (VIII. 23.) 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, Kobzos utcában 
végzett karbantartási munkákat követően, a helyi adottságok miatt, a mellékletben szereplő 
közlekedési táblák kerüljenek elhelyezésre. 
 
Határid ő: 2011. szeptember 30. 

 Felelős:     Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
616/2011. (VIII. 23.) 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 Madách utcában 
forgalomcsillapító küszöb, valamint a menetirány szerinti bal oldalon „várakozni tilos” tábla 
kerüljön elhelyezésre. 
 
Határid ő: 2011. szeptember 30. 

 Felelős:     Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
617/2011. (VIII. 23.) 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, Kisfaludy utcában 
– a Zrínyi utca felől érkező járművekre vonatkozóan- lévő 7,5 t. súlykorlátozás  táblák 3,5 t 
súlykorlátozásra vonatkozó cseréje,  a kommunális hulladékszállítást végző cég járműveinek, 
továbbá a megkülönböztetett jelzést használó járművek, vagy az egyéb behajtási engedéllyel 
rendelkezők behajtásának biztosítása mellett, amennyiben azt a Rendőrkapitányság 
véleményezésében jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2011. szeptember 30. 

 Felelős:     Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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34. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken t örtén ő fakivágásokról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok 
Az előterjesztésben elírás történt, mivel 3000 Hatvan, Móra Ferenc u. 46. számú ingatlan előtti 
közterületen nem fűzfa kivágását, hanem nyírfa kivágását kérelmezte Varga Mihályné. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
618/2011. (VIII. 23.) 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 – Varga Mihályné kérelmét elbírálva – úgy 
dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 859/9 
hrsz.-ú közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Móra Ferenc u. 46. számú ingatlan előtt álló 
1 db fűzfa kivágásához. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. (a kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
619/2011. (VIII. 23.) 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 – Kis Imréné kérelmét elbírálva – úgy dönt, 
hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 859/9 hrsz.-ú  
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Rákóczi u. 77/B. számú ingatlan előtt álló 1 db 
fűzfa, valamint 2 db díszbokorfa kivágásához. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. (a kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
620/2011. (VIII. 23.) 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 – a Gesztenyéskert Óvoda vezetője Tircsi 
Erika kérelmét elbírálva – úgy dönt, hogy  az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 2599 
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hrsz.-ú területen, természetben a 3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u. 10. számú ingatlanon álló 
13 db tujafa, valamint 1 db fenyőfa kerüljön kivágásra. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. (a kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
35. napirendi pont 

Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú közterület en történ ő növénytelepítés 
engedélyezésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok  
Röviden tájékoztatta a bizottsági tagokat az előterjesztés tartalmáról. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Véleménye szerint a vízelvezető árok létesítéséig nem szabad engedélyezni.  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
621/2011. (VIII. 23.) 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 – Hulinainé Babus Mária kérelmét elbírálva – 
úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulást nem ad vízelvezető árok létesítéséig az önkormányzati 
tulajdonban lévő hatvani 891/60 hrsz.-ú közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Bocskai u. 
26. számú ingatlan előtti területen megvalósuló 10 db tujafa, valamint 5 db rózsafa 
kiültetéséhez vagy telepítéséhez. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. (a kiértesítésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
36. napirendi pont 

Előterjesztés a „Pedagógiai, módszertani reformot támo gató informatikai 
infrastruktúra fejlesztése” tárgyú pályázatokhoz ka pcsolódó egyéb kiegészít ő 
döntésekr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezet ő 
Ez a pályázat a végéhez érkezett, így szükséges tájékoztatási és nyilvánossági 
kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és 
tartalommal információt nyújtani. A projekt befejezésekor ünnepélyes záró rendezvény 
megszervezésének is eleget kell tenni, mivel előírt kötelező kommunikációs elem. Ezen 
projektek elemeinek megvalósításához 3 árajánlatot kértek. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Pedagógiai Intézet nem adott határidőre ajánlatot. A legkedvezőbb árajánlat az ICT System 
Kft.-től érkezett. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
622/2011. (VIII. 23.) 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 TIOP-1.1.1/07/1-2008-1086 
azonosítószámú,  „A hatvani iskolák informatikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó 
könyvvizsgálat lefolytatásával a GMB HOLDING Pénzügyi Szolgáltató Kft.-t (székhely: 5100 
Jászberény, Zirzen Janka u. 6.) bízza meg bruttó 1.187.500.- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. (szerződés megkötésére) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
623/2011. (VIII. 23.) 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 TIOP-1.1.1/07/1-2008-1086 
azonosítószámú,  „A hatvani iskolák informatikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó 10 
órás felhasználói képzés lefolytatásával az ICT System Kft.-t (székhely: 1116 Budapest, 
Barázda u. 42.) bízza meg bruttó 40.000.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. (képzés megvalósítására) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
624/2011. (VIII. 23.) 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 TIOP-1.1.1/07/1-2008-1086 
azonosítószámú,  „A hatvani iskolák informatikai fejlesztése” című pályázatban szereplő 5 db 
„D” típusú emlékeztető tábla készítésével Telekes Tivadar egyéni vállalkozót (székhely: 3000 
Hatvan, Mikes u. 66.) bízza meg bruttó 12.500.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. (szállítási határidő) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
625/2011. (VIII. 23.) 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 TIOP-1.1.1/07/1-2008-1086 
azonosítószámú, „A hatvani iskolák informatikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó 
kommunikációs elemként megjelenő hirdetés megszerkesztésével és megjelentetésével a 
Heves Megyei Hírlap Hatvani Fiókszerkesztőségét (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 14.) 
bízza meg bruttó 245.355.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31.  
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés ötödik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
626/2011. (VIII. 23.) 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 TIOP-1.1.1/07/1-2008-1086 
azonosítószámú,  „A hatvani iskolák informatikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó 100 
db szórólap készítésével  a Juhász Print 2003 Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Horváth M. út 84.) 
bízza meg bruttó 12.500.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. (szállítási határidő) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés hatodik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
627/2011. (VIII. 23.) 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 TIOP-1.1.1/07/1-2008-1086 
azonosítószámú,  „A hatvani iskolák informatikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó 50 
db meghívó készítésével  a Juhász Print 2003 Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Horváth M. út 84.) 
bízza meg bruttó 5.950.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
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A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. (szállítási határidő) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés hetedik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
628/2011. (VIII. 23.) 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 TIOP-1.1.1/07/1-2008-1086 
azonosítószámú,  „A hatvani iskolák informatikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó 50 
db plakát készítésével  a Juhász Print 2003 Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Horváth M. út 84.) 
bízza meg bruttó 46.950.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. (szállítási határidő) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés nyolcadik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
629/2011. (VIII. 23.) 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 TIOP-1.1.1/07/1-2008-1086 
azonosítószámú,  „A hatvani iskolák informatikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó 
állófogadás megszervezésével és lebonyolításával a Csobogó Udvarház Gasztronómiai Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 1.) bízza meg bruttó 110.000.- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31.  
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés kilencedik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
630/2011. (VIII. 23.) 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 TIOP-1.1.1/07/1-2008-1071 
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azonosítószámú,  „A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai fejlesztése” című 
pályázathoz kapcsolódó 10 órás felhasználói képzés lefolytatásával az . ICT System Kft. 
(székhely: 1116 Budapest, Barázda u. 42.) bízza meg bruttó 52.500.- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás 40.000.- Ft-ig a pályázatban, 12.500.- Ft Hatvan város 2011. évi 
költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I. fejezet Hatvani 
Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. (képzés megvalósítására) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés tizedik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
631/2011. (VIII. 23.) 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 Középiskola, 
Szakiskola és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás által benyújtott TIOP-
1.1.1/07/1-2008-1071 azonosítószámú,  „A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai 
fejlesztése” című pályázatban szereplő 1 db „D” típusú emlékeztető tábla készítésével Telekes 
Tivadar egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Mikes u. 66.) bízza meg bruttó 2.500.- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati 
rendelet 3. melléklet I. fejezet Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István 
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. (szállítási határidő) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés tizenegyedik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
632/2011. (VIII. 23.) 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 Középiskola, 
Szakiskola és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás által benyújtott TIOP-
1.1.1/07/1-2008-1071 azonosítószámú,  „A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai 
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó kommunikációs elemként megjelenő hirdetés 
megszerkesztésével és megjelentetésével a Heves Megyei Hírlap Hatvani Fiókszerkesztőségét 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 14.) bízza meg bruttó 94.175.- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
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A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31.  
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés tizenkettedik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
633/2011. (VIII. 23.) 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 Középiskola, 
Szakiskola és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás által benyújtott TIOP-
1.1.1/07/1-2008-1071 azonosítószámú,  „A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai 
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó 500 db szórólap készítésével a Juhász Print 2003 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Horváth M. út 84.) bízza meg bruttó 62.500.- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. (szállítási határidő) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés tizenharmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
634/2011. (VIII. 23.) 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 Középiskola, 
Szakiskola és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás által benyújtott TIOP-
1.1.1/07/1-2008-1071 azonosítószámú,  „A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai 
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó 50 db meghívó készítésével a Juhász Print 2003 Kft.-
t (székhely: 3000 Hatvan, Horváth M. út 84.) bízza meg bruttó 5.950.- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. (szállítási határidő) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés tizennegyedik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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635/2011. (VIII. 23.) 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 Középiskola, 
Szakiskola és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás által benyújtott TIOP-
1.1.1/07/1-2008-1071 azonosítószámú,  „A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai 
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó állófogadás megszervezésével és lebonyolításával a 
Csobogó Udvarház Gasztronómiai Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 1.) bízza meg 
bruttó 66.000.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31.  
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
37. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégze ndő szúnyog- és rágcsálóirtási 
munkák további megrendelésér ől 
 (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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
636/2011. (VIII. 23.) 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 város egyes 
közigazgatási területein elvégzendő további 2 db szúnyoggyérítési, valamint 3 db 
rágcsálómentesítései munka elvégzésével a CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t 
(székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak u. 49.) bízza meg bruttó 659.000.-Ft összeg 
erejéig. 

Pénzügyi forrás a Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2011. évi városüzemeltetési feladatai között mezőgazdasági 
feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határid ő: 2011. október 17. 

Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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38. napirendi pont 
Előterjesztés a Radnóti tér egy részén lév ő lánckorlátok javítási munkáiról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Schósz Gabriella m űszaki, városfejlesztési irodavezet ő 
A Zagyva folyó hídjától a Cukorgyárig, illetve a Népkertig a járdaszakasz mindkét oldalán lévő 
lánckorlátok javításáról van szó. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
637/2011. (VIII. 23.) 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 Radnóti téren elhelyezkedő 
járdaszakaszok melletti lánckorlátok egy részének a javítási munkáival a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) bízza 
meg bruttó 332.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok közutak, hidak költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. szeptember 30. 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan közigazgatási területén belül l évő zárt csapadékcsatorna 
hálózat sérült, vagy hiányzó elemeinek pótlásáról, cseréjér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki, városfejlesztési irodavezet ő 
Több bejelentés érkezett, hogy a város különböző helyein víznyelő rácsok, tisztító aknák 
sérültek, illetve hiányoznak. A Szent Mihály úton 4 db nagy teherbírású víznyelő rács összetört, 
javításuk az elemek cseréjével lehetséges. A Hegyalja út – Kodály z. u. kereszteződésében 
lévő víznyelő rács elemei kilazultak,  egyes elemek eltűntek. A hiányzó elemek pótlásával a 
javítás a helyszínen elvégezhető. A Hegyalja út-Rózsa utca kereszteződésében szükségessé 
vált a hiányzó aknatető pótlása. A Bajcsy-Zsilinszky úton hiányzó, nagy teherbírású 
víznyelőrácsok pótlása szintén szükséges. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
638/2011. (VIII. 23.) 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. 
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melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan közigazgatási 
területén belül lévő zárt csapadékcsatorna hálózat egyes sérült, vagy hiányzó elemeinek 
pótlásával, cseréjével a Svefém Kft.-t (székhely: Budapest, Színesfém u. 12.) bízza meg, bruttó 
327.250,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben a Csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték karbantartása költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2011. szeptember 30. 

Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
40. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 3825/3 helyra jzi számú ingatlan bérl ője, Dán 
Gyula által benyújtott bérleti díj mérséklés és sze rződés hosszabbítás iránti 
kérelemr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki, városfejlesztési irodavezet ő 
Dán Gyula kérelmet nyújtott be, amelyben a bérleti díj mérséklését, illetve lehetőség szerinti 
elengedését, valamint a bérleti szerződés meghosszabbítását kérte. Kérését azzal indokolta, 
hogy az előző években a bérbeszámítással kompenzált beruházáson felül engedély nélkül 
értéknövelő beruházást végzett és a gazdasági válság hatása őt is érintette.  
Javasolta, hogy a bérleti díj 50%-kal kerüljön mérséklésre, viszont a bérleti szerződés 
meghosszabbítása ne történjen meg.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
639/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérlője, Dán Gyula által 
benyújtott bérleti díj mérséklés és szerződés hosszabbítás iránti kérelméről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 3825/3 hrsz.-ú, közterület megnevezésű, 7405 m2 nagyságú ingatlanra Dán Gyula 3200 
Gyöngyös, Fő tér 2. szám alatti lakossal, 2004. április 1. napjától 10 év határozott időre 
megkötött, teniszpályák és hozzá tartozó kiszolgáló, valamint szociális helyiségek létesítésére 
és üzletszerű működtetésére vonatkozó bérleti szerződésben megállapított bérleti díjat 50 %-kal 
mérsékli. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a bérleti szerződés jelen határozatnak megfelelő módosítását aláírja. 

 

Határidő: 2011. szeptember 30 (szerződésmódosítás aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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41. napirendi pont 
Előterjesztés az újhatvani városrészben óvoda épület r észleges felújítási munkáiról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki, városfejlesztési irodavezet ő 
A Gesztenyéskert székhelyóvoda Mesevilág telephely óvodájának a felújításáról van szó.  A 
tervezési és kivitelezési munkák előzetes költségbecslése bruttó 12.500.000,- Ft. A felújításokat 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. végzi a karbantartási közszolgálati 
szerződés keretein belül. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
640/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az újhatvani városrészben óvoda épület részleges felújítási munkáiról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Robert Bosch Elektronika 
Kft. felajánlását, mely szerint 12.500.000.-Ft-tal támogatni kívánja Hatvan Város 
Önkormányzatát  abban, hogy az óvodai intézményeit fejlessze köszönettel elfogadja, egyben 
felhatalmazza Hatvan Város Polgármesterét a határozati javaslat mellékletét képező támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: a támogató értesítésére: azonnal  
                a támogatási szerződés aláírására: 2011. augusztus 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
641/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az újhatvani városrészben óvoda épület részleges felújítási munkáiról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Robert Bosch Elektronika 
Kft. által nyújtott támogatás összegével a Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. 
( II.16.) sz. önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében az „ Intézmény felújítás ”előirányzatot 
felemeli.  
 
Határidő: a támogatás összegének beérkezését követően azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere  a Gazdálkodási  Iroda útján  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
642/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az újhatvani városrészben óvoda épület részleges felújítási munkáiról 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.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási 
szerződés alapján – legfeljebb bruttó 12.500.000,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú 
Gesztenyéskert óvoda Mesevilág tagóvoda épületének   részleges felújításának a tervezési és 
kivitelezési munkáival.  
Pénzügyi forrást a Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) sz. 
önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében az „ Intézmény felújítás ”előirányzat költséghelyen 
rendelkezésre áll.   
 
Határidő: 2011. október 5. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
42. napirendi pont 

Előterjesztés a 2011. évi intézmény-felújítási feladat terv módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki, városfejlesztési irodavezet ő 
Múlt hónapban a képviselő-testület elfogadta, hogy a 2011. évi intézmény-felújítási feladatterve 
módosításra kerüljön az alábbiak szerint: Bajcsy-Zsilinszky út 13. sz. alatti óvoda épületben 
ütemezett kazáncsere a Bajcsy-Zsilinszky út 10. szám alatti óvoda épületben kerüljön 
végrehajtásra, valamint a Grassalkovich Művelődési Ház felújítása. Az akkor elfogadott 
rendelkezésre álló összeg nem elégséges, ezért a művelődési ház felújítására még szükséges 
917 eFt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
643/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2011. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 443/2011. (VII. 21.) sz. 
határozatát hatályon kívül helyezi.  
 
Határidő: 2011. augusztus 26. 
Felelős:   Hatvan város jegyzője 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
644/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2011. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2011. évi felújítási keretének felosztásának elfogadásáról szóló 99/2011. (II. 24.) 
számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.  
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
43. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tervtanács létrehozásár ól, működési rendjér ől szóló 
33/2006. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosítás áról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Papp István bizottsági elnök 
Röviden ismertette az önkormányzati tervtanács létrehozásáról működési rendjéről szóló 
rendelet módosításáról vonatkozó előterjesztést. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 
kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
645/2011. (VIII. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tervtanács létrehozásáról, működési rendjéről szóló 33/2006. (IX. 
22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 
 

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


