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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság 2011.szeptember 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri
Hivatal kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről

Jelen vannak:
Papp István
Marján János
Lestyán Balázs
Bagi Miklós
Mikó János

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

Kondek Zsolt

képviselő, állandó meghívott

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
Szinyei András
Gál Erzsébet
Komendáné Nagy Márta
Dr. Szikszai Márta
Bánkutiné Katona Mária
Schósz Gabriella
dr. Egyed László
dr. Kovács Éva
dr. Stankovics Éva
dr. Borbás Zsuzsanna
Palálsthy Pál
Kovács János

alpolgármester
politikai főtanácsadó
aljegyző
jegyző
gazdálkodási irodavezető
műszaki és városfejlesztési irodavezető
jegyzői irodavezető
ügyvéd jelölt
AS. Kórház-Rendelőintézet ügyvezető igazgatója
pályázati osztályvezető
ifjúsági és sport referens
intézmény-felügyeleti irodavezető

Jegyzőkönyvvezető:

Iványosné Berényi Anita

* * *
Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság négy
tagjának részvételével az ülés határozatképes.
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata volt.



Felvetetni kérte a nyílt ülésre – alpolgármester előterjesztésében a meghívón
feltüntetett 33. napirendi pont után a következő előterjesztést:
Előterjesztés az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásáról

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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684/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a 2011. szeptember 27-i ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
1. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. és a
Med-Econ Humán Szolgáltató Kft., valamint az ILEX Vezetési Tanácsadó Kft. között
megkötött megbízási szerződés jóváhagyásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
2. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és az alapító okira módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
3. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. –
számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövegének jóváhagyásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
4. Előterjesztés a Csányi úti piacra vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
5. Előterjesztés Hatvan város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
6. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. I. félévi feladat-végrehajtási
tevékenységéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
7. Előterjesztés szociális boltok üzemeltetése tárgyában a HATVAN-TISZK Kft.-vel kötendő
együttműködési megállapodáshoz és részére tagi kölcsön nyújtásához
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő 1-7. napirendi pontig:
Szabó Zsolt polgármester
Előadó 1-7. napirendi pontig:
dr. Veres András ügyvéd
8. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
9. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan egyes nem lakás céljára szolgáló
helyiségeinek bérbeadásáról a HATVAN-TISZK Kft. részére
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő 8-9. napirendi pontig:
Szabó Zsolt polgármester
Előadó 8-9. napirendi pontig:
dr. Egyed László jegyzői irodavezető
10. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára történő
albérletbe adásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
11. Előterjesztés az intézményvezetők részére megállapított munkáltatói döntésen alapuló
illetményrészről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
12. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának
elbírálásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
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13. Előterjesztés a kötelező (minimális) eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő 10-13. napirendi pontig:
Szabó Zsolt polgármester
Előadó 10-13. napirendi pontig:
Kovács János intézmény-felügyeleti
irodavezető
14. Előterjesztés kedvezményes burgonyavásárlási akcióról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
15. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
2012. évi csatlakozásról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő 14-15. napirendi pontig:
Szabó Zsolt polgármester
Előadó 14-15. napirendi pontig:
Kovács Imréné szoc.oszt.vezető
16. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulattal kapcsolatos elszámolási
eljárás eredményéről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
17. Előterjesztés ingyenes tankönyv támogatásról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó 16-17. napirendi pontig:
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási
irodavezető
18. Előterjesztés selejtezett nagyértékű kórházi tárgyi eszközök hulladékként történő
elszállításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó:
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási
irodavezető
19. Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének
felhasználásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
20. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
21. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon
hulladékok felszámolásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

található

illegálisan

elhelyezett

22. Előterjesztés a Trianon téren elvégzendő őszi növénytelepítési munkálatokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

23. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítási munkáiról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó 19-23. napirendi pontig:
Schósz Gabriella műszaki és
városfejlesztési irodavezető
24. Előterjesztés a „Tartalomhoz a forma – Korszerű oktatási környezet kialakítása az
esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskolában” című pályázathoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
25. Előterjesztés a Hatvan városban kialakítandó szerlektív hulladékgyűjtéshez szükséges
hulladékszigetekről szóló 31/2004. (II. 26.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
26. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló hatvani 2713/3.
hrsz. alatt felvett ingatlan megosztásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Szabó Zsolt polgármester
Előterjesztő 24-26. napirendi pontig:
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27. Előterjesztés a köztéri órák kialakításához kapcsolódó döntésről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő:
Mikó János önkormányzati képviselő
Előadó 23-27. napirendi pontig:
Schósz Gabriella műszaki és
városfejlesztési irodavezető
28. Előterjesztés a Népkert, Sporttelep öltözőépületének felújítása és a felújításhoz kapcsolódó
kiviteli tervek elkészítése tárgyában indítandó közbeszerzési eljárásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
29. Előterjesztés „Egyes önkormányzati kezelésű közutak és járdák karbantartása” tárgyú
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
30. Előterjesztés „A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai fejlesztése” című pályázattal
összefüggő egyéb kiegészítő döntésekről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
31. Előterjesztés „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk
növelésének támogatása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő 28-31. napirendi pontig:
Szabó Zsolt polgármester
Előadó 28-31. napirendi pontig:
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és
pályázati osztályvezető
32. Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének
felhasználásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó:
Schósz Gabriella műszaki és
városfejlesztési irodavezető
33. Előterjesztés az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő:
Szinyei András alpolgármester
Előadó:
dr. Egyed László jegyzői irodavezető

1. napirendi pont
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. és
a Med-Econ Humán Szolgáltató Kft., valamint az ILEX Vezetési Tanácsadó Kft. között
megkötött megbízási szerződés jóváhagyásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Kovács Éva ügyvédjelölt
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaságnak. Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság, mint megbízó és a Med-Econ Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság, valamint az ILEX Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint
megbízottak megbízási szerződést kötöttek a Heves megyei egészségügyi ellátórendszer
helyzetelemzésére, valamint a megyei fejlesztési javaslatoknak a Semmelweis Tervben
szereplő programhoz való illeszkedésének vizsgálatára. A megbízási szerződést határozott
időtartamra kötötték meg. Kiemelten fontos a szerződés tárgya, mint az önkormányzat
tulajdonos vissza nem térítendő egyösszegű támogatást kíván nyújtani.

Papp István bizottsági elnök
A vissza nem térítő támogatás bruttó 4.750.000,- Ft. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban
kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
685/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. és a Med-Econ
Humán Szolgáltató Kft., valamint az ILEX Vezetési Tanácsadó Kft. között megkötött megbízási
szerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja
a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata, mint az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a nonprofit
közhasznú gazdasági társaság, mint megbízó és a Med-Econ Humán Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság, valamint az ILEX Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság,
mint megbízottak között 2011. július 28. napján kelt megbízási szerződést a jelen határozat
mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja.
Hatvan Város Önkormányzata, mint az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy fenti
megbízási szerződésben meghatározott megbízási díj összegét, mely 3.800.000,- Ft + ÁFA,
azaz bruttó 4.750.000.- Ft egyösszegű vissza nem térítendő támogatás jogcímén a nonprofit
közhasznú gazdasági társaság, mint megbízó rendelkezésére bocsátja, melynek fedezete az
önkormányzat költségvetésében a többlet adóbírság bevétel terhére rendelkezésre áll.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
megbízási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
megbízási szerződés ellenjegyzésére.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere
Marján János megérkezett a bizottsági ülésre.

2. napirendi pont
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Kovács Éva ügyvédjelölt
Jogszabályi rendelkezésnek megfelelően az üzemi tanács a társaság felügyelő bizottságába dr.
Dolacsek Miklóst és Tóth Józsefnét jelölte. Az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak az üzemi
tanács által jelölt személyeket a gazdasági társaság legfőbb szerve köteles a jelölést követő
első ülésén a felügyelő bizottság tagjává választani, kivéve, ha jelöltekkel szemben törvényben
foglalt kizáró ok áll fenn.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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686/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.., a
továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a
gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagjaivá megválasztja az üzemi tanács által jelölt
alábbi személyeket 2011. szeptember 29. napjától kezdődő hatállyal 2013. október 28. apjáig
tartó határozott időtartamra:
1./ Dr. Dolacsek Miklós (an.: Bánrévi Halász Eszter, sz.: Budapest, 1961.07.22., 2179 Pécel,
Blaha L. u. 21/A. szám alatti lakos)
2./ Tóth Józsefné (an.: Bugyi Julianna, sz.: Hatvan, 1956.12.24., 3000 Hatvan, Bethlen G. u. 21.
szám alatti lakos)
A felügyelőbizottság tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
Határidő: 2011. szeptember 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
687/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16., a továbbiakban: gazdasági
társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
- az alapító okirat 20./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
20./ Felügyelő Bizottság
A felügyelő bizottság tagjai:
1./ Marján János (lakik: 3000 Hatvan, István király u. 2.; an: Májercsik Mária)
2./ Dr. Bőze Barna Zsolt (lakik: 3000 Hatvan, Úttörő u. 15.; an: Fister Margit Kinga)
3./ Laczkóné Kepes Anikó (lakik: 3016 Boldog, Bartók Béla u. 86., an: Morvai Erzsébet)
4./ Dr. Dolacsek Miklós (lakik: 2179 Pécel, Blaha L. u. 21/A., an.: Bánrévi Halász Eszter)
5./ Tóth Józsefné (lakik: 3000 Hatvan, Bethlen G. u. 21., an.: Bugyi Julianna)
A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2010. október 28. napjától, 2011. április 1.
napjától, illetve 2011. szeptember 29. napjától kezdődő hatállyal 2013. október 28. napjáig
tartó határozott időtartamra szól.
A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest.
Határozatképes, ha a bizottság legalább három tagja jelen van. Határozatát a jelenlevők egyszerű
szótöbbségével hozza.
A felügyelő bizottság tagjai külön okirat keretében nyilatkoznak, hogy személyükben az vonatkozó
törvényekben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, és a felügyelő bizottsági taggá történő
megválasztásukat elfogadják.
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A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy
felvilágosítást kérnek, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel
megvizsgáltathatja.
A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett
valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény
felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének
birtokában dönthet.
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság alapítja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelő bizottság bármely tagja írásban
kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a
felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a
kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
A felügyelő bizottság egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság legfőbb szerve
hagy jóvá.
Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken,
vagy nincsen aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság
rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb
szervének ülését.
A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az
ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
A felügyelő szerv tagja az alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz.
Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a
társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik,
vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve az alapító érdekeit, összehívja a gazdasági
társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől
számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a vezető szerve elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
Határidő: 2011. október 28. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján
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Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
688/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.., a
továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen
határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság
felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.
Határidő: 2011. október 28. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

3. napirendi pont
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. –
számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegének jóváhagyásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt
Már többször született döntés a szabályzatokkal kapcsolatban. A szabályzatok elfogadásáról a
bizottság saját hatáskörében eljárva dönt. A jogszabályi változások következtében szükséges
módosítani a szabályzatokat és egységes szerkezetbe foglalnia.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
689/2011. (IX. 27.) 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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által
elkészített Behajtási és Parkolási Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét.
Határidő: 2011. szeptember 29. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
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Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
690/2011. (IX. 27.) 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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által
elkészített Foglalkoztatási Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2011. szeptember 29. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
691/2011. (IX. 27.) 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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által
elkészített Iratkezelési Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2011. szeptember 29. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
692/2011. (IX. 27.) 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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által
elkészített Kötelezettségvállalási rendről szóló Szabályzat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2011. szeptember 29. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
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Papp István bizottsági elnök
Az ötödik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
693/2011. (IX. 27.) 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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által
elkészített Ügyeleti-Készenléti Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét.
Határidő: 2011. szeptember 29. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

4. napirendi pont
Előterjesztés a Csányi úti piacra vonatkozó vagyonkezelési szerződés mkódosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt
A Csányi úti piac vonatkozásában Hatvan Város Önkormányzata a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel vagyonkezelési szerződést kötött. A képviselő-testület 2011.
szeptember 29-i ülésének napirendjén szerepel a Városgazdálkodási Zrt.-vel a piacok
fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása. Törvény
alapján indokolt módosítani a közszolgáltatási szerződést, mivel a piacok fenntartására és
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés időtartama határozott időtartamra három
évre módosul.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
694/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Csányi úti piacra vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u.
2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója
és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – megkötött, a hatvani 4250/1
hrsz., a hatvani 9271/2 hrsz., a hatvani 9272 hrsz., a hatvani 10312 hrsz., a hatvani 10313
hrsz., a hatvani 10314 hrsz. és a hatvani 4359 hrsz. alatt felvett ingatlanokra vonatkozó
vagyonkezelési szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően
módosítja és egységes szerkezetbe foglalja.
2. A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződés
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó
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Zsolt polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési
szerződés aláírására.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

5. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt
Hatvan Város Önkormányzata a helyi önkormányzati rendelet alapján kötelezően és önként
vállalt önkormányzati feladatainak ellátását részben a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződések útján látja el. Az egyes
közszolgáltatási szerződések módosítása szükségessé vált, mivel a szerződések határozott
időre, legfeljebb három évre köthetők. A módosítások a mellékletben foglaltaknak megfelelően
vastag, dőlt betűvel kiemelve szerepelnek. Ennek megfelelően a bizottság jóváhagyása
szükséges.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
695/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u.
2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója
és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – megkötött, a vagyonvédelmi
tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat
mellékletében foglaltaknak megfelelően közös megegyezéssel megszünteti.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
vagyonvédelmi tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést megszűntető
okiratot szövegét elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az okirat
aláírására.
Határidő: 2011. szeptember 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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696/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u.
2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója
és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – megkötött, a munkahelyi és
közétkeztetési tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe
foglalja.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 2011. szeptember 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
697/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u.
2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója
és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – megkötött, a karbantartási
tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat
mellékletében foglaltaknak megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 2011. szeptember 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Papp István bizottsági elnök
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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698/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város
Önkormányzata által alapított és kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10020250, adószáma: 14551420-2-10) megkötött, a közterületi gépjármű parkolók
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes szerkezetbe
foglalja a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 2011. szeptember 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
Az ötödik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
699/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város
Önkormányzata által alapított és kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10020250, adószáma: 14551420-2-10) megkötött, a vízkár védekezési feladatok ellátására
vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a jelen
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 2011. szeptember 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A hatodik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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700/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város
Önkormányzata által alapított és kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10020250, adószáma: 14551420-2-10) megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződést
módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a jelen határozat mellékletében foglaltaknak
megfelelően.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 2011. szeptember 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A hetedik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
701/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város
Önkormányzata által alapított és kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10020250, adószáma: 14551420-2-10) megkötött, az önkormányzati piacok fenntartására és
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes szerkezetbe
foglalja a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 2011. szeptember 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

6. napirendi pont
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. I. félévi feladatvégrehajtási tevékenységéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István elnök
A beszámoló részletesen tartalmazz a bevételi, kiadási oldalt. Mivel az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
702/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Média-Hatvan 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 a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 1009-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb
szerve úgy dönt, hogy a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2011. I. félévi feladatvégrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyólag elfogadja.
Határidő: 2011. október 3. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

7. napirendi pont
Előterjesztés szociális boltok üzemeltetése tárgyában a Hatvan-TISZK Kft.-vel kötendő
együttműködési megállapodáshoz és részére tagi kölcsön nyújtásához
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Kovács Éva ügyvéd jelölt
Együttműködési Megállapodás alapján két ingatlanban az önkormányzat szociális boltok
üzemeltetésével bízná meg a TISZK-et abból a célból, hogy a szociálisan rászorulók részére az
ott forgalmazott áruk vásárlása kedvezményt nyújtsanak. A TISZK vállalná a két üzlethelyiség
karbantartási munkálatait és a szakképzési gyakorlati helyet biztosítana, így tanboltként is
üzemeltetné. A tevékenység megkezdéséhez a TISZK nem rendelkezik elegendő saját
forrással, így az önkormányzat, mint tulajdonos tagi kölcsönt nyújthat a TISZK részére
részletekben történő visszafizetéssel. A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: 2013.
november 30. napja.
dr. Szikszai Márta jegyző
A bizottság nem tárgyalja, de a képviselő-testület napirendjei között szerepel a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztés, ami a gyermekvédelmi ellátásokra vonatkozó helyi rendelet módosítása, illetve a
Hatvan Kártya helyi rendelet módosítása. Eddig a szociális ellátások során az önkormányzat
kb. 10 millió Ft-ot költött átmeneti segélyezésre, ebben átmeneti szociális segély és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás értendő. Ez azt jelentette, hogy évente három alkalommal a
rászorultsággal rendelkező kritériumokkal megfelelően jöhettek pénzbeli ellátásért. A rendelet
módosítással ezt a két fajta ellátást évi egy alkalomra szorítottuk le, emellett bevezettük a
szociális vásárlás kedvezményes ellátást, ez még Hatvan városában nem működött. Ez azt
jelenti, hogy magasabb jövedelmi korlátokat állítottunk fel, ezzel a szociális hálót kiterjesztjük
jövedelmi kritériumokkal megfelelően 30-40%-os vásárlási kedvezmény jogosultságot kapnak
az ellátottak, amelyet a szociális boltokban tudják majd értékesíteni, levásárolni.
A Hatvan Kártya informatikai tartalommal fog bírni, melynek lesz egy felső korlátja. Jelen
előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás a TISZK és Hatvan Város
Önkormányzata között rendelkezik továbbá arról, hogy normál Hatvan Kártyával 20%
kedvezménnyel jogosult a város lakói vásárolni, ami már nem szociális ellátás, illetve aki nem
rendelkezik Hatvani Kártyával az normál árral vásárolhat.
A TISZK ügyvezetőségével több körben leültünk tárgyalni, ők számolgattak a maguk módján.
Az önkormányzat részéről úgy néz ki, hogy a működéshez csak a tagi kölcsönben szereplő első
3 havi hozzájárulást adjuk, tehát havonta ez 1 millió Ft, utána a TISZK ügyvezetőségének
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számítása szerint ez az egész rendszer önfenntartóvá válik. Egy nonprofit gazdasági
szervezetről van szó, a nyereséget az ő tevékenységébe vissza kell folytatni, tehát nem
nyereség orientált, nem kimondottan az üzleti haszon a cél. Reméljük, hogy a jövőben ez a
konstrukció működni fog. Mivel az átmeneti szociális, illetve a gyermekvédelmi ellátásoknak
lehetőségét harmadára csökkentettük, így bízzunk abban, hogy az ezzel járó kiadások is
harmadára fognak csökkenni 1 év alatt. Így 1-1,5 év alatt a rendszer működtetése az
önkormányzat részére megtérül.
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
703/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta szociális boltok üzemeltetése tárgyában a HATVAN-TISZK Kft.-vel kötendő
együttműködési megállapodáshoz és részére tagi kölcsön nyújtásához szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális boltok üzemeltetésével megbízza a
részesedésével működő Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot abból a célból, hogy a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a szociálisan
rászorulók részére az ott forgalmazott áruk vásárlása esetén az egyedi önkormányzati
határozatokban meghatározott kedvezményt nyújtsanak (szociális vásárlási kedvezmény),
valamint a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet értelmében a Hatvan
Kártyával rendelkezők részére a népboltok az ott forgalmazott áruk vásárlása esetén a
rendeletben meghatározott kedvezményt nyújtson.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
együttműködési megállapodás szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2011. október 1. (együttműködési megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere jegyző útján
Papp István elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
704/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta szociális boltok üzemeltetése tárgyában a HATVAN-TISZK Kft.-vel kötendő
együttműködési megállapodáshoz és részére tagi kölcsön nyújtásához szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja úgy dönt,
hogy 9.000.000-, Ft, azaz Kilencmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt a Hatvan-TISZK
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
részére a szociális népboltok üzemeltetési feladatainak ellátása céljából a jelen határozat
mellékletében foglalt kölcsönszerződés rendelkezései szerint.

A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: 2013. november 30. napja.
A kölcsön folyósítására az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a többlet adóbírság
bevétel nyújt fedezetet.
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
kölcsönszerződés aláírására.
Határidő: 2011. október 27. (kölcsön folyósítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere jegyző útján

8. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István elnök
Már az előző napirendnél a jegyző asszony erről is beszámolt.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak a
rendelet-tervezet elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
705/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztést a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

9. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyes nem lakás céljára szolgáló
helyiségeinek bérbeadásáról a HATVAN-TISZK Kft. részére
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Egyed László jegyzői irodavezető
Az előterjesztés egy ingatlan bérbeadásáról szól, amelyet havi bruttó 3.000,- Ft bérleti díj
fejében adja az önkormányzat a TISZK részére szociális bolt üzemeltetése céljából.
Kondek Zsolt képviselő
A Bezerédi u. 2. sz. alatti ingatlan riasztóval ellátott helyiség, hogy tudják megoldani a krumpli
árusítást az ügyintézéssel? A kispiacon nincs lehetőség?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Külön-külön bejárat lesz az ügyfélszolgálati irodának és az üzletrésznek. Ott nagy raktározás
nem lesz, mivel a Balassi Bálint úti ingatlanon történik nagy részben a raktározás.
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
706/2011. (IX. 27.) 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
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35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13a. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy
dönt, hogy Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező hatvani 2869 hrsz.-ú,
természetben Hatvan, Balassi Bálint út 17. szám alatti, művelés alól kivett középiskola
megnevezésű ingatlanon található épület - jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet
szerint megjelölt – összesen 117,03 m2 alapterületű helyiségeit a HATVAN-TISZK Szakképzés
– Szervezési Nonprofit Kemelkedően Közhasznú Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/A.)
részére 2011. október 1. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra,
havi bruttó 3.000,- Ft bérleti díj fejében, közérdekből, szociális bolt üzemeltetése céljából, bérbe
adja az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 47. §-ában rögzített feltételekkel.
Határidő:
Felelős:

2011. szeptember 30. (a szerződés aláírására)
Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján.

Papp István elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
707/2011. (IX. 27.) 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 Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező hatvani 2614/1 hrsz-ú,
természetben Hatvan, Bezerédi u. 2. szám alatti, művelés alól kivett iroda megnevezésű
ingatlanon található épület - jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet szerint megjelölt
– 37,62 m2 alapterületű helyiségét a HATVAN-TISZK Szakképzés – Szervezési Nonprofit
Kemelkedően Közhasznú Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/A.) részére 2011. október
1. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, havi bruttó 3.000,- Ft
bérleti díj fejében, közérdekből, szociális bolt üzemeltetése céljából, bérbe adja az
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 47. §-ában rögzített feltételekkel.
Határidő:
Felelős:

2011. szeptember 30. (a szerződés aláírására)
Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

10.
napirendi pont
Előterjesztés a Markovits Kálmán városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára
történő albérletbe adásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palásthy Pál ifjúsági és sport referens
Tulajdonképpen az előterjesztés röviden az úszásoktatás kapcsolatos bérleti költségeiről,
valamint az utazási költségek biztosításáról szól.
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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708/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára történő
albérletbe adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
1, Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda
megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 2. szám alatt található
Markovits Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója, továbbá
mint városi óvodák és általános iskolák fenntartója egyetért azzal, hogy a Markovits Kálmán
Városi Uszodát az uszoda bérlője, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) intézményi úszásoktatás céljára albérletbe adja a
hatvani önkormányzati fenntartású óvodák és általános iskolák, valamint a Váci
Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében (továbbiakban:
megállapodás) az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan,
Rákóczi út 4.) részére határozatlan időtartamra, az adott nevelési év/tanév szeptember 16.
napjától június 15. napjáig tartó igénybevétel mellett oly módon, hogy a nagycsoportos
óvodások, valamint az általános iskolai tanulók egy nevelési évben /tanévben
csoportonként/osztályonként 10 órát úszásoktatásra vehessenek igénybe jelen határozat 112. számú mellékletét alkotó szerződéstervezetek szerint.
2. A képviselő-testület 2011. szeptember 16-tól 2011. december 31-ig biztosítja az intézményi
úszásoktatás fedezetét jelen határozat 13. számú melléklete szerint mindösszesen
14.544.799,- Ft értékben, amelyből az önkormányzati intézmények költségvetésébe
átcsoportosításra kerül 12.829.442,- Ft, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános
Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 1.715.357,- Ft. A képviselő-testület
továbbá kötelezettséget vállal, hogy a szerződéstervezetek szerinti úszásoktatáshoz
szükséges pénzügyi fedezetet 2012. január 1. napjától kezdődően a hatvani önkormányzati
fenntartású óvodák, általános iskolák 2012. évi költségvetésében biztosítja. A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. január 1. napjától az Újhatvani Római
Katolikus Általános Iskola részére a megállapodás értelmében továbbra is támogatásként
biztosítja a bérleti díjat a 2012. évi költségvetésben.
A szükséges pénzügyi forrás a 2011. évre vonatkozóan az önkormányzat költségvetésében
a többlet adóbírság bevétele keret terhére rendelkezésre áll.
Határidő: 1.) 2011. október 7. (az albérleti szerződés megkötésére a Zrt. és az intézmények
között)
2.) 2011. szeptember 30. (az előirányzat átcsoportosítására)
Felelős: 1.) a közoktatási intézmények vezetői az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.
Papp István elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
709/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára történő
albérletbe adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású újhatvani
óvodák és általános iskolák, valamint a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési
megállapodás 7. pontja értelmében (továbbiakban: megállapodás) az Újhatvani Római
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Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) részére 2011. szeptember 16tól 2011. december 31-ig biztosítja az úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek anyagi
fedezetét, azaz a jelen határozat melléklete szerint mindösszesen 843.750,- Ft-ot, amelyből az
önkormányzati intézmények költségvetésébe átcsoportosításra kerül 618.750,- Ft, valamint az
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként
225.000,- Ft.
A képviselő-testület továbbá kötelezettséget vállal, hogy az úszásoktatás útiköltségének
pénzügyi fedezetét 2012. január 1. napjától kezdődően az újhatvani városrész óvodái és
általános iskolái 2012. évi költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület kötelezettséget vállal
arra, hogy 2012. január 1. napjától az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére a
megállapodás értelmében továbbra is támogatásként biztosítja az úszásoktatás útiköltségének
pénzügyi fedezetét a 2012. évi költségvetésben.
A szükséges pénzügyi forrás a 2011. évre vonatkozóan az önkormányzat költségvetésében a
többlet adóbírság bevétele keret terhére rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. szeptember 30. (az előirányzat átcsoportosítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.

11.
napirendi pont
Előterjesztés az intézményvezetők részére megállapított munkáltatói döntésen alapuló
illetményrészről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető
Elmondta, hogy az intézményvezetők munkái nehezedik, jogismeretekkel kell rendelkezniük,
mindennapi feladataik egyre több, ezért indokolt az intézményvezetők részére munkáltatói
döntésen alapuló illetményrészt megállapítani.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
710/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az intézményvezetők részére megállapított munkáltatói döntésen alapuló
illetményrészről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati fenntartású
hatvani óvodák és általános iskolák intézményvezetői részére munkáltatói döntésen alapuló
illetményrészt állapít meg 2011. október 1. napjától a magasabb vezetői megbízás utolsó
napjáig az alábbiak szerint:
– Padányiné Kalocsai Edit, a Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér
1.) magasabb vezetője (óvodavezető) részére 10.000,- Ft/hó;
– Tormáné Tóth Éva, a Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. út 49-51.)
magasabb vezetője (óvodavezető) részére 10.000,- Ft/hó;
– Varsányiné Kondek Mónika, a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.)
magasabb vezetője (óvodavezető) részére 10.000,- Ft/hó;
– Simon Attiláné, a Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor K. út 13.) magasabb
vezetője (óvodavezető) részére 15.000,- Ft/hó;
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– Bertók Gabriella, a Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 44.)
magasabb vezetője (óvodavezető) részére 15.000,-Ft/hó;
– Ludányi Mária Magdolna, a Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.)
magasabb vezetője (óvodavezető) részére 20.000,-Ft/hó;
– Tircsi Erika Bernadett, a Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.)
magasabb vezetője (óvodavezető) részére 25.000,-Ft/hó;
– Polonkai Zoltánné, a Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.)
magasabb vezetője (igazgató) részére 35.000,-Ft/hó;
– Mitykó János, a Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.)
magasabb vezetője (igazgató) részére 35.000,-Ft/hó;
– Kalcsó Mária, az 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.)
magasabb vezetője (igazgató) részére 35.000,-Ft/hó;
– Jagodics István, a Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem
u. 2.) magasabb vezetője (igazgató) részére 35.000,-Ft/hó.
Határidő: 2011. október 15. (a munkaügyi dokumentum kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézményfelügyeleti Iroda útján

12.
napirendi pont
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház
pályázatának elbíráslásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

igazgatói

(magasabb

vezetői)

Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető
Hatvan Város Önkormányzata 2011. május 1. napjával nyilvános pályázati felhívást tett közzé a
Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói beosztásának betöltésére. Az akkori pályázatot a
képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította és ezzel egy időben döntött az újbóli pályázati
felhívás közzétételéről, amelynek határideje 2011. augusztus 30. napja volt. A megadott
határidőn belül pályázati anyag nem érkezett, ezért célszerű az eljárást eredménytelennek
nyilvánítani és újabb pályázati felhívást közzétenni, valamint Valló Ede István igazgatói
megbízatását meghosszabbítani az újbóli pályázati eljárás lezárásáig 2012. január 31. napjáig.
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
711/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának
elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Grassalkovich Művelődési
Ház igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátására 2011. július 15. napján kiírt pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.
Határidő: 2011. október 5. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
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Papp István elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
712/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának
elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen határozat melléklete
szerint a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) igazgatói
állására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást kíván közzétenni.
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
Papp István elnök
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
713/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának
elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Grassalkovich
Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával az újabb
pályázati kiírás elbírálásának eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2012. január 31.
napjáig Valló Ede Istvánt bízza meg. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint
állapítja meg:
- a H fizetési osztály 4 fizetési fokozat garantált illetménye: 148.925,- Ft
- nyelvvizsgapótlék: 10.000,- Ft
- szakmai gyakorlat vezetéséért járó pótlék: 7.000,- Ft
- összesen: 165.925,- Ft
- összesen kerekítve: 166.000,- Ft
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 89.075.- Ft
- magasabb vezetői pótlék (225%): 45.000,- Ft
- mindösszesen: 300.000,- Ft
Határidő: 2011. október 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
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13.
napirendi pont
Beszámoló a kötelező (minimális) eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak
teljesítéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető
A kötelező minimális eszköz és felszerelési jegyzéket már régen kiadták, amelyek már
elavultak, viszont kötelező a beszerzésük. Az eszközök beszerzésére több határidő volt, most
jelenleg 2012. szeptember 1-jéig kell teljesíteni. Felmérés készült az intézményvezetők
részéről, mutatja azt, hogy hol tartunk. Egy intézmény átszervezés után vagyunk, ezért is
célszerű volt rögzíteni. Egy tény, hogy még kezdek kezdetén 112.550.000,- Ft volt a becsült
hiány, most ennél barátságosabb az összeg durván 24 millió forint, ami jelentkezik. Két dolgot
nem takar, bizonyos intézmények bizonyos helyiségekkel nem rendelkeznek, például az óvodák
esetében a tornaszobák. A másik dolog, hogy nem tudták beszerezni a funkcionális eszközben
ami ajánlott és az intézmények pedagógiai programja is tartalmazza, ezek már a konkrét
taneszközök. Ennek a hiányát nem mértük fel. Itt, ha új nemzeti alaptanterv lesz, akkor
érdemes az egész dolgot újból áttekinteni és ahogy a határozati javaslatban van a képviselőtestület, akkor tud majd pénzügyi forrást hozzárendelni. Mindenesetre a képviselő-testület
felkérné az intézményvezetőket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a hiányt
csökkentsék akár alapítványi, akár pályázati lehetőségekkel.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
714/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a kötelező (minimális) eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. sz. mellékletében
meghatározott kötelező (minimális) eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítése
érdekében a határozat melléklete szerint városi szinten mindösszesen 24.009.165,- forintra van
szükség. A pénzügyi forrás hozzárendeléséről a képviselő-testület később dönt a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény változásának függvényében. A képviselő-testület felkéri az
intézményvezetőket, hogy elsődlegesen a még hiányzó kötelező taneszközök beszerzésére
törekedjenek, és az ehhez hiányzó pénzügyi források biztosítása érdekében keressék a
pályázati, az alapítványi és az egyéb lehetőségeket.

Határidő: 2011. október 1. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
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14.
napirendi pont
Előterjesztés kedvezményes burgonyavásárlási akcióról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető
A képviselő-testület szeptember 14-i határozatával döntött, hogy kedvezményes
burgonyavásárlási lehetőséget biztosít a hatvani állandó lakóhellyel rendelkező
nagycsaládosoknak, rendszeres szociális ellátásban és nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülők részére. A képviselő-testület e feladatra 4.400.000,- Ft-ot elkülönített, ez az összeg
legalább 88.000 kg burgonya vásárlását teszi lehetővé. A lakosság részéről fizetendő összeg
legfeljebb 15,- Ft/kg lesz. A Nagycsaládosok Országos Egyesületét megkerestük, róluk név
szerinti listánk van. A szociális ellátásban részesülőkről szintén kimutatásunk van, azok
vehetnek részt az akciós termék vásárlásában, akik az önkormányzat részére tartozással nem
rendelkeznek. Nyilvántartásunk szerint 296 fő. Számukra és a nagycsaládosok részére
értesítést fogunk küldeni, úgy tervezzük, hogy ők külön napon juthatnának hozzá a
burgonyához és a következő napon kapnának a nyugdíjasok. Három legjobb árajánlat közül kell
dönteni, hogy ki lehet az aki a burgonyát szállíthatja. A kézdivásárhelyi ajánlatnál a pénzügyi
iroda részéről készült egy nyilatkozat, itt az árfolyam kockázatra kívánom felhívni a figyelmet,
mivel akkor az aznapi árfolyammal számoltak, ezért ezt egészen pontosan nem tudjuk
bemutatni. Az akkori Nemzeti Bank által bocsátott hivatalos árfolyammal számolva 30 fillérrel
olcsóbb, mint a magyar legjobb ajánlat, de ezt most a mai napon nem tudja megmondani, hogy
pontosan mennyi.
Marján János bizottsági tag
A számításokban a szállítási költség is szerepel?
Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető
Igen az is benne van, tehát az áfa tartalmat is bele számolták.
Marján János bizottsági tag
Politikailag mit akarunk?
Papp István bizottsági elnök
Amikor számolta mennyi volt az árfolyam?
Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető
292,15-el lett számolva.
Szinyei András alpolgármester
Nem politikáról szól, hanem testvérvárosi kapcsolatra épül az egész és egy kézdivásárhelyi
találkozásánál merült föl ez a gondolat és így alakult ki. A vezetésnek ez a legszimpatikusabb,
mivel az árajánlat ennél a legkedvezőbb.
Papp István elnök
Az érintettek számát lehet tudni?
Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető
Igen, ez a szám 320 körül van és még ezen kívül vannak a nyugdíjasok. Mi megkerestük a
nyugdíj foyósító igazgatóságot, de név szerinti listát nem adtak, ezért a becsült adatokban a
hatvani állandó lakhellyel rendelkező nyugdíjas korú lakosságot tudunk, amit a népességi
listából kérünk, de nem tudjuk azt, hogy ki az, aki rendszeres nyugdíjszerű ellátásban részesül.
Adataink vannak kb. 4 000 fő, akik 60 év felüli, így számoltuk a 4 420 kg-os adagot. Fontos volt
az is, hogy a burgonyát 20 kg-os zsákokban szállítsák, hogy ez a 4 400 érintett megkaphassa
az adagot. Úgy hirdetnénk, hogy a készlet erejéig jöhetnének a nyugdíjasok, de ha igény lesz
rá, akkor én úgy gondolom, hogy a szállító a pótszállítást is megoldja.
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Marján János bizottsági tag
Mennyi nálunk a piaci ár?
Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető
Az átlag ár 45,- Ft nagy tételben.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Első véleményem az volt, hogy hazai kereskedővel kell felvenni a kapcsolatot. Támogatom a
testvérvárosi kapcsolatot, de vannak különböző elvek. Itt példát hozott fel. Feltéve, ha a legjobb
árajánlat az itt megtermelt árúé.
Kondek Zsolt önkormányzati képviselő
Kivételesen nem értek egyet Lestyán Balázzsal. Most egy szociális dolgot próbálunk létrehozni,
ezért véleményem szerint, mindegy, hogy hazai vagy erdélyi terméket kínálunk a lakosság
részére. Ha a kézdivásárhelyi árú megfelelő és a legjobb árat ő adja, akkor őt célszerű
választani.
Papp István elnök
Ha Magyarországra eltudnak adni valamit Erdélyből, akkor annak nagyon örülünk. Kérte a
bizottság tagjait, hogy szavazzák meg a kézdivásárhelyi ajánlatot, segítsünk nekik és fontos
politikailag is, hogy ott megerősödjenek a magyar vállalkozók.
Mikó János bizottsági tag
Kihangsúlyozta, hogy ő Lestyán Balázzsal ért egyet.
Papp István elnök
Pótrendelés biztos lesz és azt már Magyarországon meglehetne oldani.
Marján János bizottsági tag
Kié a legjobb ajánlat?
Papp István elnök
Az övéké.
Marján János bizottsági tag
A minőséget valaki ellenőrizte-e?
Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető
A Berettyóújfalui ajánlatot nézték meg. Az ajánlatban szerepel, hogy a legközelebbi lerakata
Gyöngyösön van, így mi átmentünk és megnéztük. Kifogástalan az a burgonya még méretében
is. Ezt követően felolvasta az általuk küldött ajánlatukat.
Dr. Szikszai Márta jegyző
Nem lehet kifogás a kézdivásárhelyi burgonyába sem, hiszen ott és környékén kizárólag ezzel
foglalkoznak.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Vissza vonta az első véleményét és támogatja a testvérvárosi ajánlatot.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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715/2011. (IX. 27.) 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. melléklete szerinti hatáskörében eljárva a
kedvezményes burgonyavásárlási akcióra beérkezett ajánlatok alapján - 20 kg-os kiszerelést
figyelembe véve – megállapította, hogy a három legjobb ajánlat Lukács Judit Kovászna megye
Nyújtód 385 ajánlata 47,25 Ft/kg., Bihari Erdészet Kft. Berettyóújfalu Berettyólapos 7. ajánlata
47,50 Ft/kg, Inicia Zrt Ikrény ajánlata 53,75 Ft/kg-os ajánlat.
A bizottság a legjobb feltételekkel rendelkező ajánlatként Lukács Judit Kovászna megye
Nyújtód 385 ajánlatát fogadja el.
A szükséges pénzügyi forrás az 539/2011. (IX.14.) sz. képviselő-testületi határozat alapján
rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. szeptember 30. (a burgonya megrendelésére).
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.

15.
napirendi pont
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
való 2012. évi csatlakozásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető
Hatvan Város önkormányzata már évek óta részt vesz ebben a pályázati rendszerben, a
felsőoktatási intézményekben nappali tagozaton tanulmányokat folytató, illetve az érettségi előtt
álló hatvani lakóhelyű, hátrányos helyzetű tanulók számára rendszeres anyagi segítséget nyújt.
Az évek során 2.500.000,- Ft-ot különítettünk erre a célra, eddig mindig elég volt, így most is
ennyit tervezünk. Az önkormányzatnak van egy rendelete, amely a pályázati díj eljárás
részletes szabályzatát tartalmazza. Az utolsó pillanatban jött az e-mail, hogy ilyen pályázati
lehetőséggel élhetünk és 14-ig alá is kell írni a szándéknyilatkozatot. Ebben kérnénk a bizottság
döntését.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
716/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2012. évi
csatlakozásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
1./ Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező
csatlakozási nyilatkozat aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. Hatvan Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az önkormányzat csatlakozási
nyilatkozatát aláírja.
Határidő: 2011. október 10.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
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2./ Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz szükséges 2.500.000,- Ft-ot a 2012. évi
költségvetésébe betervezi.
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
3./ Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. október 17. napjával kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a 2011/2012.
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2012/2013.
tanév első félévétől kezdődően, felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos)
képzésben kívánnak részt venni. Hatvan Város Önkormányzata a pályázati kiírást – mely jelen
határozat 2. sz. mellékletét képezi –
a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az
önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan város honlapján közzéteszi.
Határidő: 2011. október 17.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

16.
napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulattal kapcsolatos
elszámolási eljárás eredményéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
Hatvan Város Önkormányzata szennyvízcsatorna tisztítására projekt terveket hajtott végre
mégpedig közösen több önkormányzattal. Ennek a finanszírozása két forrásból történt az
alábbiak szerint:
- államit támogatásból
- K&H Banktól 1,4 milliárd Ft-ot vett fel a Viziközmű Társulat, mégpedig az
érdekeltségi egység megelőlegezésére.
Tudni kell, hogy ez egy kamattámogatásos hitel volt. Gyakorlatilag az történt, hogy az I. ütem
két részletben valósult meg.
Az első ütem a KIOP-os támogatással létrejövő ütem, ez gyakorlatilag a hatvani
szennyvíztisztító, illete Hatvan egyes területein Újhatvan, Óhatvan egyes részeit valósított meg.
Ebben egyedül Hatvan Város Önkormányzata vett részt, gyakorlatilag 95% állami támogatást
kapott erre a KIOP-os uniós támogatásra, melyet folyamatosan ellenőriznek.
A másik ütem a címzett támogatással megvalósuló ütem, itt Hatvan és Lőrinci közösen vettek
részt a beruházásban. Ekkor kezdődtek a problémák, mivel 45%-os állami támogatást kapott
Címzett támogatásra. Tehát 95%-os volt a KIOP-os, ez 45%-os, illetve plusz 5% támogatást
hívtak le rá. Előzetes konstrukció volt, hogy ennek a finanszíroztatása megvalósuljon,
létrehozták a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulatot, ezért a kedvezményes
kamattámogatásos hitelt föl kellett venni a beruházásra. Hatvan Város Önkormányzat volt a
gesztor önkormányzat, gyakorlatilag mindkét beruházásra a város hívta le a hiteleket, a város
költségvetésén keresztül valósult meg ez az egész. 2007-ben az I. ütem befejeződött,
műszakilag átadásra került. Kormány rendelet kimondja, hogy amikor aktiváljuk a vagyont,
üzembe helyezzük, akkor 30 napon belül a Víziközmű Táruslatnak el kell számolnia az ezzel
kapcsolatos dolgaival. Itt gyakorlatilag mulasztás történt, hiszen az elszámolást legkésőbb
2008-ban be kellett volna fejezni, illetve a Címzettnél ugyanez a helyzet 68.175 millió vagyont
kapott és ezt is 2008-ban kellett volna végrehajtani. Felfedeztük a gondokat és február 28-án
kezdődött az első komoly probléma a Társulatnál, amikor kiderült, hogy Lőrincinek az
érdekeltségi egységei nem hoznak be annyi pénzt, mint amennyi az első körben volt.
Gyakorlatilag a 172 millió forintos Lőrinci részt a Hatvani érdekeltségi egységekben emelte le a
bank. Elkezdtük az elszámolást. Nagy küzdelem volt, míg a társulattal sikerült elfogadtatni,
hogy ez egy kötelezettség, hiszen érdekellentétet hozott ilyen szempontból, hogy komoly
pénzügyi téma. Amíg írásbeli hatósági eljárásnak megfelelt, gyakorlatilag mindig megmérkőzték
ezt a dolgot, már amikor megjött a hatósági állásfoglalás, akkor el kellett volna számolni, tehát
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ez egy mulasztásos törvénysértés. Az elszámolási bizottságot megválasztotta a taggyűlés,
gyakorlatilag végig dolgoztuk ezt az egész rendszert 2005. évtől. Ez nem volt feladat és energia
sem volt, hogy minden számlán végig menjenek, hogy jogos vagy nem jogos, hiszen ezt
műszakilag KIOP-os szinten ellenőrizték. Amikor az elszámolási eredményt a taggyűlés elé
terjesztettük, akkor a taggyűlés egyhangúlag elfogadta. Gyakorlatilag a taggyűlés határozata az
volt, hogy szeptember 30-ig a megállapodásokat az önkormányzatokkal kösse meg a Társulat
elnöke és ez alapján bonyolódjon le az egyéb elszámolás.
Hatvan a KIOP-os támogatásnál kijött, hogy túlfinanszírozás van a rendszerben, hiszen 95%-os
állami támogatással működött.
A Címzettnél kijött, hogy alul van finanszírozva, félelmetes volt, amikor ezt végig olvastuk
Hatvan 260 milliós mínuszba volt a Címzettel, Lőrinci pedig 194 milliós mínuszba volt az egész
rendszerben. Ezt a KIOP-ból finanszírozta át a társulat, ez abszolult szabálytalan, ezért az
egészet szét kellett szedni.
A megállapodás a következő: I. ütemként a KIOP-os ütemnél kifizetjük a hitelt a képviselőtestületi határozat alapján, a 172 millió forintot, ezáltal Hatvannak egyetlen egy hitele már nincs,
kamataival együtt a bank feloldott mind a régi és érdekeltségi egységi számlánkat, ezek a
pénzek átkerültek Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat alszámlájára, amit
gyakorlatilag fejlesztési forrást tud képezni. 232 millió forintról van szó, ez volt az I. ütem. Az I.
ütem elszámolása nem fog befejeződni, mi még megtettük azt, hogy a Lőrincinek megérkezett
LTP-i részét mi átvetettük a mi számlánkra a 172 millió forintot, de Lőrincinek ezáltal nulla forint
van az érdekeltségi egység számláján. Többet nem tudtunk pénzügyileg véghez vinni és ebben
a megállapodásban a Társulat a KIOP-ba még 118 millió forinttal tartozik Hatvan Város
Önkormányzatának, ezért erre a 118 millió forintra még külön megállapodást kell kötni.
Gyakorlatilag, hogy ezt a Társulat kitudja fizetni Lőrincitől be kell vasalnia a 232 millió forintot. A
megbeszéléseken, bizottsági üléseken, taggyűléseken Lőrinci azt mondta, hogy kifogja fizetni.
Miután egyhangúlag ő is elfogadta az elszámolást különösebb probléma nem lesz. Tudták ők
ezt.
II. rész Címzett támogatás, gyakorlatilag itt volt a 201 néhány millió mínusz. Az üzemeltetési
szerződésben az van, hogy ezt a pénzt mire használhatjuk, kizárólag csatorna fejlesztéssel
kapcsolatos hitel és tőketörlesztésre, ebből fizettük a Címzettnek a hitelt és még így is 51
néhány millió forint, plusz 4 millió forint tartozása van a társulatnak. Ha jó gondolom olyan 280290 millió forint körül van ezen a számlán. Ez már egy elismert követelés. Tájékoztatta a
bizottsági tagokat, mivel most jogi szünet van, hogy Lőrinci tag-e még az elszámolásra,
egyetlen egy hatóság sem tud állást foglalni. II. ütemet vettük el a Hatvan-Zagyvaszántó
ütemet. Az elszámolása gyakorlatilag számokkal készen van, tehát már a jogi úton kellene
haladni, úgy néz ki, hogy onnan is 85 millió forint összeg kerül majd vissza. Azért sürgős a
dolog, mert a III. ütemen Ecséd-Apc-Szücsi településen már az egész vezeték átadásra kerül.
Tehát ott is át kerülhet az önkormányzati vagyonba, így nekünk annak az elszámolását is 30
napon belül el kell végezni.
Marján János bizottsági tag
Örülök, hogy pozitív irányba halad ez a dolog és hogy sikerült a bankkal egyeztetni.
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
717/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulattal kapcsolatos elszámolási eljárás
eredményéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja 453/2011. (VIII. 25.) sz.
határozatát, melynek szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
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1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elszámolási
bizottság által készített és a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulat
taggyűlése által a Szennyvíz csatorna I. ütem KIOP támogatással megvalósult
szennyvíz-beruházás elszámolását elfogadja, valamint ez alapján a Hatvan várost
megillető bevétel összegével, 486.506.959,- Ft-tal (239.010.068,- Ft érdekeltségi egység
számlán lévő pénzeszköz + 210.076.449,- Ft óvadék betét + 37.420.442,- Ft óvadéki
kamat.) 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 31. napi állapot
szerint Hatvan város Önkormányzata átvegye és az ebből adódó bevétel (16.126.097,Ft) elérése érdekében gondoskodjon azok adók módjára történő behajtásáról.
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elszámolásban a
lakástakarék pénztár befizetésekből későbbi lejárati nappal előreláthatólag 78.750.000,Ft-ot a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulattól átvesz és fejlesztési
céltartalékot képez a beruházások saját erő fedezete céljából.
4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megállapodásban
szereplő – 2011. augusztus 31-én fennálló – 172.111.800,- Ft hitelállományt a
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási és Fejlesztési Alap terhére törleszti a Hatvan és
Térsége Víziközmű Beruházó Társulaton keresztül.
5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megállapodásban
szereplő 118.221.734,- Ft a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulat pénzbeli
kötelezettségi megfizetése tárgyában külön megállapodás kerül megkötésre.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási 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 következő határozatot hozta:
718/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulattal kapcsolatos elszámolási eljárás
eredményéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elszámolási
bizottság által készített és a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulat
taggyűlése által Szennyvíz csatorna I. ütem címzett támogatással megvalósult
szennyvízberuházás elszámolását elfogadja, valamint ez alapján a Hatvan várost
megillető bevétel összegével, 121.850.489,- Ft-tal (64.510.712,- Ft érdekeltségi egység
számlán lévő pénzeszköz + 48.670.255,- Ft óvadék betét + 8.669.522,- Ft óvadéki
kamat.) 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 31. napi állapot
szerint Hatvan város Önkormányzata átvegye és az ebből adódó bevétel (3.615.015,Ft) elérése érdekében gondoskodjon azok adók módjára történő behajtásáról.
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elszámolásban a
lakástakarék pénztár befizetésekből későbbi lejárati nappal előreláthatólag 16.650.000,-
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Ft-ot a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulattól átvesz és fejlesztési
céltartalékot képez a beruházások saját erő fedezete céljából.
4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megállapodásban
szereplő – 2011. augusztus 31-én fennálló – 416.787.883,- Ft hitelállományt és annak
kamatát a Környezetvédelmi Vízgazdálkodási és Fejlesztési Alap terhére törleszti.
5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megállapodásban
szereplő 4.007.325,- Ft a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulat pénzbeli
kötelezettségi megfizetése tárgyában külön megállapodás kerül megkötésre.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási 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 következő határozatot hozta:

719/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulattal kapcsolatos elszámolási eljárás
eredményéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szennyvízcsatorna
I. ütem KIOP támogatással megvalósult szennyvíz beruházás elszámolásáról szóló
453/2011. (VIII. 25.) sz. képviselő-testületi határozata, valamint az azt módosító
….../2011. (…..) sz. képviselő-testületi határozata alapján és a szennyvízcsatorna I.
ütem, CÍMZETT támogatással megvalósult szennyvíz beruházás elszámolásáról szóló
….../2011. (….) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Hatvan és Térsége Víziközmű
Beruházó Társulat és Hatvan Város Önkormányzata közötti megállapodás szövegét
elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat szerinti
megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. október 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere

17.
napirendi pont
Előterjesztés ingyenes tankönyv támogatásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária
A 2011. évi költségvetésről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletben a képviselőtestület 25.000.000,- Ft-ot különített el és ennek a felosztásáról szól az előterjesztés. Mivel nem
Hatvan Város Önkormányzatáé az egyház, de ott is hatvani gyermekek is tanulnak, ezért a
vezetés is úgy gondolta, hogy részükre is biztosítja az ingyen tankönyvet. Az intézmények
előirányzatai már megnevezésre kerültek.
Papp István elnök
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

720/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta ingyenes tankönyv támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a városban működő
általános iskolák tanulói részére ingyenesen biztosítja a tankönyveket és ennek intézményi
finanszírozása az alábbi táblázatban foglaltak szerint történik:

Iskola megnevezése

Tankönyvtámogatás összege

Kossuth Lajos Általános Iskola

5 138 000

Szent István Általános Iskola

6 932 000

5. sz. Általános Iskola

4 777 000

Kodály Zoltán Általános Iskola

4 810 000

Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola

2 502 000
Összesen:

24 159 000

A Képviselő-testület a tankönyvtámogatás összegével az iskolák dologi támogatás előirányzatát
megemeli. A támogatások finanszírozására Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló
8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében a tartalékok között szereplő
tankönyvtámogatás nyújt fedezetet.
Az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére a tankönyvtámogatás átadott
pénzeszközként jelenik meg az önkormányzatnál.
Határidő: 2011. szeptember 30. (az előirányzat megemelésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

18.
napirendi pont
Előterjesztés selejtezett nagyértékű kórházi tárgyi eszközök hulladékként történő
elszállításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István elnök
A selejtezett nagyértékű kórházi tárgyi eszközök hulladék elszállítására 3 árajánlat érkezett. A
legkedvezőbb árajánlatot a kecskeméti Desing Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft tette.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a
kecskeméti cég ajánlatát elfogadni.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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721/2011. (IX. 27.) 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 az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. selejtraktárában elhelyezett,
leselejtezett nagy értékű eszközök elszállításával a Desing Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi
Kft.-t (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Az elszállított és lemért eszközök súlya alapján a Desing Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi
Kft. 10,-Ft+áfa/kg térítési díjat fizet meg az önkormányzat részére számla alapján. A számla
ellenértéke az önkormányzat költségvetésében tartalékként jelenik meg.
Határidő: 2011. október 30.
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda
útján.

19.
napirendi pont
Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének
felhasználásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki, városfejlesztési irodavezető
A temető hátsó részénél az Újvilág utca folytatásában lévő 35 m hosszú, rossz állapotú
útszakasz alapjának kőzúzalékkal történő megerősítéséről van szó. Árajánlatokat kértünk és a
legkedvezőbb árajánlatot a Kavicsút Kft. tette.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
722/2011. (IX. 27.) 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 Kavicsút Kft.-t (székhely:
3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.) bízza meg bruttó 662.403,- Ft összegben az Újvilág utca
folytatásában lévő 35 m hosszú útszakasz alapjának kőzúzalékkal történő megerősítési
munkájával, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között képviselői keret költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. október 30. (kivitelezés befejezésére)
Felelős: Műszaki és Városfejlesztési Iroda
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20.
napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivásásokról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
723/2011. (IX. 27.) 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 – Lauber Attila kérelmét elbírálva – úgy dönt,
hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 2806/11 hrsz.ú közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40. számú ingatlan előtt álló 1 db
akácfa kivágásához.
Határidő: 2011. szeptember 30. (a kiértesítésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
724/2011. (IX. 27.) 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 – Hordós Gábor kérelmét elbírálva – úgy
dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 2331
hrsz.-ú közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 32. számú ingatlan
előtt álló 2 db díszszilvafa, 2 db díszalmafa, valamint 1 db juharfa kivágásához.
Határidő: 2011. szeptember 30. (a kiértesítésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
725/2011. (IX. 27.) 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 Kodály Zoltán Általános Iskola vezetője,
Jagodics István kérelmét elbírálva – úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani
5109/2 hrsz.-ú területen, természetben a 3000 Hatvan, Géza Fejedelem u. 2. számú ingatlanon
álló 12 db tujafa, valamint 5 db fűzfa kerüljön kivágásra.
Határidő: 2011. szeptember 30. (a kiértesítésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
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Papp István bizottsági elnök
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
726/2011. (IX. 27.) 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 – az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársa, Németh Zsolt kérelmét elbírálva – úgy
dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 2713/3 hrsz.-ú területen, természetben a
3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. számú ingatlanon álló 6 db fa kerüljön kivágásra.
Határidő: 2011. szeptember 30. (a kiértesítésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
Az ötödik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
727/2011. (IX. 27.) 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 Fresenius Medical Care Magyarország
Kft. munkatársa, Orbán László kérelmét elbírálva – úgy dönt, hogy az önkormányzati
tulajdonban lévő hatvani 2713/3 hrsz.-ú területen, természetben a 3000 Hatvan, Balassi Bálint
u. 16. számú ingatlanon álló 1 db fa kerüljön kivágásra.
Határidő: 2011. szeptember 30. (a kiértesítésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

21.
napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található illegálisan elhelyezett
hulladékok felszámolásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabrielle műszaki és városfejlesztési irodavezető
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a Műszaki és Városfejlesztési Iroda munkatársai
felmérték az illegális hulladéklerakásokat, ennek felszámolására több árajánlatot kértünk be. A
legkedvezőbb ajánlattevő Kovács Gusztáv egyéni vállalkozó tette.
Kondek Zsolt képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
Javasolta, hogy a jövőben más típusú táblát célszerűbb kirakni, mint például „Az intelligens
ember nem szemetel, másnak pedig Tilos”.
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Lestyán Balázs bizottsági tag
Elmondta, hogy elindult egy olyan folyamat, hogy a város szépül, ennek érdekében fel kell hívni
a figyelmet a lakosságnak, hogy egy jó példa pozitív eredményt hoz.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
728/2011. (IX. 27.) 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 az önkormányzati tulajdonú
ingatlanokon található illegálisan elhelyezett hulladékok felszámolásával Kovács Gusztáv
egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Viola u. 18.) bízza meg bruttó 2.809.750,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a 2011. évi városüzemeltetési feladatai között az illegális
hulladéklerakók felszámolása költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. november 30. (a munkálatok befejezésére)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
22.
napirendi pont
Előterjesztés a Trianon téren elvégezendő őszi növénytelepítési munkálatokról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabrielle műszaki és városfejlesztési irodavezető
A Trianon tér kialakításra került, viszont ami ott található dombot a gyerekek szeretik
játszótérként használni. Ennek érdekében és védelmében növénytelepítést tervezünk.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
729/2011. (IX. 27.) 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 Közterület-karbantartási
tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján – bruttó 1.118.438,-Ft
összegben a hatvani 3978/61 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a
Trianoni emlékmű környezetében elvégzendő növénytelepítési munkálatokkal.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a 2011. évi városüzemeltetési feladatai között a környezetvédelmi
alap költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. november 30. (a munkálatok befejezésére)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
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23.
napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítási munkáiról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Hatvan Város Önkormányzata a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
jogelődjével karbantartási közszolgáltatási szerződést kötött, mely a 28/2011. (I. 27.) sz.
képviselő-testületi határozattal módosításra került. 2011. február 1-jétől az önkormányzati
bérlakások felújítása a Zrt. feladatkörébe tartozik. A szerződés alapján bruttó 1.337.163,- Ft
összegben szükséges felújítani fecskelakásként a Hatvan, Szabadság út 25. III/28. sz. alatti
lakást.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
730/2011. (IX. 27.) 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 1.337.163,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan,
Szabadság út 25. III/28. 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. november 15. (a felújítási munkák befejezésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

24.
napirendi pont
Előterjesztés a „Tartalomhoz a forma – Korszerű oktatási környezet kialakítása az
esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium
és Szakközépiskolában” című pályázathoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Hatvan Város Önkormányzata a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola rekonstrukcióját,
bővítését és akadálymentesítését pályázat keretében valósította meg. A Váti Nonprofit Kft., mint
közreműködő szervezet több hiányosságot tárt fel az építés, felújítás, bővítés tevékenységnél.
Hiányoznak a tetősík ablakokról az árnyékoló roletták, valamint a komplex
akadálymentesítéshez szükséges Braille feliratok, táblák, piktogramok, matricák nem kerültek
elhelyezésre. A hiányosságok megszüntetésére árajánlatokat kértek be és a legkedvezőbb
ajánlattevőtől a megrendelést felvették, ezért a bizottságtól utólagos hozzájárulást kérnek.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
731/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Tartalomhoz a forma – Korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő,
versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza józsef Gimnázium és Szakközépiskolában”
című pályázathoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy a
„Tartalomhoz a forma – Korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, versenyképes
tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában” című
pályázathoz kapcsolódó komplex akadálymentesítéshez szükséges Braille feliratok, táblák,
piktogramok, matricák szállítását a Cs+Z Kereskedelmi és Vállalkozási Kft. (székhely: 3000
Hatvan, József A. u. 24.) végezze el bruttó 853.375.- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevő.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati
rendelet 2/a. melléklet Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatainak 2011. évi kiadási
terv város- és községgazdálkodás költségvetésben rendelkezésre áll.

Határidő: 2011. szeptember 30. (szállítási határidő)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
732/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Tartalomhoz a forma – Korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő,
versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza józsef Gimnázium és Szakközépiskolában”
című pályázathoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy a
„Tartalomhoz a forma – Korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, versenyképes
tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában” című
pályázathoz kapcsolódó árnyékolók készítését az Árnyékolástechnika (székhely: 3000 Hatvan,
Bástya u. 3.) végezze el bruttó 125.000.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevő.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati
rendelet 2/a. melléklet Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési feladatainak 2011. évi kiadási
terv város- és községgazdálkodás költségvetésben rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

481

25.
napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan városban kialakítandó szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges
hulladékszigetekről szóló 31/2004. (II. 26.) számú képviselő-testületi határozat
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki, városfejlesztési irodavezető
A Trianoni tér közelébe található egy hulladéksziget, amely rontja az emlékmű városképi
megjelenését, így indokolt az áthelyezése. A legmegfelelőbb helyszín a Hajós Alfréd utcában
lenne. Az áthelyezéshez új betonalap szükséges, melynek kivitelezésére árajánlatok kerültek
bekérésre. A legkedvezőbb árajánlat 137.500,- Ft , amelyet a Mészáros Építőipari Kft. adott.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
733/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan városban kialakítandó szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges
hulladékszigetekről szóló 31/2004. (II. 26.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan városban
kialakítandó szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékszigetekről szóló 31/2004.
(II. 26.) sz. határozat módosításáról szóló 236/2010. (IV. 29.) sz. határozatát hatályon
kívül helyezi.

2.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan városban kialakítandó
szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékszigetekről szóló 31/2004. (II. 26.) sz.
határozatát módosítja annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete
lép.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Hatvan város jegyzője a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
734/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan városban kialakítandó szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges
hulladékszigetekről szóló 31/2004. (II. 26.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani 3978/59 hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonú közterületre, természetben a Hajós Alfréd utcába történő szelektív
hulladékgyűjtő sziget áthelyezéséhez szükséges betonépítmény elkészítésével a Mészáros
Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 137.500,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a
Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.)
önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a 2011. évi városüzemeltetési feladatai között a
környezetvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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26.
napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló hatvani
2713/3. hrsz. alatt felvett ingatlan megosztásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Szikszai Márta jegyző
A Hatvani Körzeti Földhivatal részére be adtuk a telekmegosztási kérelmet, mivel az ingatlant
illeti a hatvani 2713/4. hrsz-ú ingatlant terhelő egyéb szolgalmi jog, vízvezetéki és szennyvíz
vezetéki szolgalmi jog, valamint terheli a hatvani 2713/3/A hrsz-ú ingatlant illető földhasználati
jog. A fenntartásáról és ráterheléséről a képviselő-testület dönt.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
735/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló hatvani 2713/3. hrsz.
alatt felvett ingatlan megosztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat
mellékletét képező kérelmet, egyben felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a kérelem
aláírását követően intézkedjen annak benyújtásáról a Hatvani Körzeti Földhivatal részére.

Határidő: 2011. október 10. ( aláírásra és az okiratok benyújtására )
Felelős: Hatvan város polgármestere
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
736/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan városban kialakítandó szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges
hulladékszigetekről szóló 31/2004. (II. 26.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának a hatvani 2713/3. hrsz. alatti
ingatlanra a Zrt. javára bejegyzett vagyonkezelői jog, valamint használat jogának törlésére
vonatkozó nyilatkozatát. A képviselő testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a
lemondó nyilatkozatot a …/2011. (IX. 29.) számú határozatban megjelölt kérelemmel
egyidejűleg nyújtsa be a Hatvani Körzeti Földhivatal részére.

Határidő: 2011. október 10. ( okiratok földhivatali benyújtására )
Felelős: Hatvan város polgármestere
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27.

napirendi pont
Előterjesztés a köztéri órák kialakításához kapcsolódó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Mikó János önkormányzati képviselő kezdeményezte a köztéri órák elhelyezését Óhatvanban,
illetve Újhatvanban.
Lestyán Balázs bizottsági tag
A köztéri óráknak nem az időjelzés a fontos szerep, hanem maga a városszépítés.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A főépítész felmérte a helyeket és ő tett több helyre javaslatot, amelyek alkalmasak az órák
felállítására.
Kondek Zsolt képviselő
Javasolta a közlekedési lámpák oszlopára való elhelyezését.
Szinyei András alpolgármester
Véleménye szerint a Városháza is alkalmas az óra elhelyezésére.
Mikó János bizottsági tag
Elmondta, hogy a képviselő-testület elé módosítással fog élni, hogy a helyszín ne legyen
meghatározva, egyelőre csak a tervező mellett döntsön a képviselő-testület.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
737/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a köztéri órák kialakításához kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan, Mikszáth K. téren
és a Hatvan, Rákóczi út 12. sz. előtt kialakítandó köztéri órák terveinek elkészítésével
Hoffmann József tervezőt (székhely: 3000 Hatvan, Apafi u. 8.) bízza meg bruttó 350.000.- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati
rendelet felhalmozási feladatok mellékletének tervek, tanulmányok témánál Hatvan város
felszíni vízrendezésének tervezése költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2011. október 3. (tervezési munka megrendelésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

28.
napirendi pont
Előterjesztés a Népkert Sporttelep öltözőépületének felújítása és a felújításhoz
kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése tárgyában indítandó közbeszerzési eljárásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezető
Az önkormányzat 2011. április 1-jén pályázatot nyújtott be.A pályázat célja a hatvani 2640 hrsz.
alatti Sporttelep megnevezésű ingatlanon található öltözőépület teljes körű villamoshálózatának
felújítása, a vizes blokkok és az öltözők felújítása, az épület álmennyezetének
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gipszkartonozása, nyílászárók cseréje. A pályázatot a belügyminisztérium támogatásra
érdemesnek ítélte meg. A szerződés alapján a belügyminisztérium által a beruházásra bruttó
21.596.250,- Ft áll rendelkezésünkre. Maga a felújításra és az ahhoz kapcsolódó kiviteli tervek
elkészítésére felhasználható összeg nettó 16.585.920,- Ft. Erre tekintettel közbeszerzési
eljárást kell indítani a Népkert Spottelep öltözőépületének felújítása és a felújításhoz
kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése tárgyában.
Marján János bizottsági tag
Ezt átadtuk működtetésbe, nem okoz gondot?
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezető
Nem okoz gondot, mivel a vagyonkezelési szerződésben szerepel, hogy a beruházást elvégzi
és támogatja.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását..
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
738/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a
Népkert Sporttelep öltözőépületének felújítása és a felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése
tárgyában indítandó közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Népkert Sporttelep öltözőépületének felújítása
és a felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít egyszerű,
hirdetmény nélküli eljárásrendben. A beszerzés nettó becsült értéke nettó 16.585.920,- Ft.
Határidő: 2011. október 10. (részvételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Népkert Sporttelep öltözőépületének felújítása
és a felújításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” elnevezésű, 16.585.920,- 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.) Szinyei András alpolgármester – elnök;
2.) Kondek Zsolt, képviselő;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető;
4.) Selmeczi Attila; közbeszerzési tanácsadó;
5.) Oláh-Acsay Anna, ügyintéző.
Határidő: 2011. szeptember 30.
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 15. sorszámú beszerzéssel egészíti ki:

15.

Népkert Sporttelep
öltözőépületének felújítása és
a felújításhoz kapcsolódó
kiviteli tervek elkészítése

Nemzeti
(egyszerű)
eljárásrend

16.585.920,- Ft

2011. szeptember 30.
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A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező módosítással egységes szerkezetbe foglalt
2011. évi közbeszerzési tervet.
Határidő: 2011. szeptember 30. (honlapon történő közzétételre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

29.
napirendi pont
Előterjesztés az „Egyes önkormányzati kezelésű közutak és járdák karbantartása”
tárgyában indított közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezető
Hatvan Város Önkormányzata 2011. augusztus 25-i képviselő-testületi ülésen döntött arról,
hogy az „Egyes önkormányzati kezelésű közutak és járdák karbantartása” tárgyban, egyszerű
eljárásrendben közbeszerzési eljárás induljon. Az ajánlattételi felhívásra egyetlen ajánlat
érkezett, amely teljes mértékben megfelelt az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
előírtaknak. A Bíráló Bizottság az eljárás nyertesének javasolta a HE-DO Kft.-t.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
739/2011. (IX. 27.) 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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva,
mint a képviselő-testület 512/2011. (VIII. 25.) számú határozata alapján indult, „Egyes
önkormányzati kezelésű közutak és járdák karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás
döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás (becsült értéke: nettó 2.601.900.-Ft) - tekintetében
a nyertes ajánlattevőnek a HE-DO Kft. (3261 Pálosvörösmart, Hagyóka u. 1.) ajánlattevőt
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyigazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata
tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 57. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást: 6720.- Ft + ÁFA/m2 ajánlati árat.
Határidő: 2011. szeptember 30. (írásbeli összegezés megküldésére)
2011. október 10. (vállalkozási szerződések megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

30.
napirendi pont
Előterjesztés „A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai fejlesztése” című
pályázattal összefüggő egyéb kiegészítő döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezető
Ennek a pályázat keretében különböző informatikai eszközök kerültek beszerzésre. Az
eszközbeszerzésre a 3 db tantermi csomagra bruttó 810.000,- Ft támogatást lehetett igényelni.
A közbeszerzési eljárás nyertese, a Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft. lett, aki
ajánlatában a tantermi csomag esetében bruttó 1.035.000,- Ft árajánlatot adott és a teljesítést
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követően erről az összegről nyújtott be számlát. A pályázatban elszámolható költségének
különbözetét a bruttó 675.000,- Ft-ot saját forrásból biztosít az önkormányzat.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
740/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta „A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai fejlesztése” című pályázattal
összefüggő egyéb kiegészítő döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1071
számú, „A Széchenyi István Szakközépiskola informatikai fejlesztése” című pályázathoz
kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményeként beszerzett 3 db tantermi csomag beszerzési
árának (bruttó 3.105.000,- Ft/3 db) és ezen eszközök pályázatban elszámolható költségének
(bruttó 2.430.000,- Ft/3 db) különbözetét, azaz bruttó 675.000,- Ft-ot saját forrásból biztosítja. A
fedezet Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) számú önkormányzati
rendelet 4. számú mellékletében szereplő „Hatvan város felszíni vízrendezésének tervezése –
INNOVIT 98 Kft.” szabad előirányzata költséghelyen biztosított.
Határidő: 2011. szeptember 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

31.
napirendi pont
Előterjesztés
a
„Szabadtéri
szabadidősport
létesítmények
fejlesztésének,
kihasználtságuk növelésének támogatása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó egyéb
kiegészítő döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezető
A képviselő-testület 2011. augusztus 25-én döntött, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által
közzétett felhívásra a „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének,
kihasználtságuk növelésének támogatása” tárgyában pályázatot kíván benyújtani a Bajza
József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán, a beton pálya melletti füves területen egy
12x24 m alapterületű műfüves sportpálya létrehozására. A képviselő-testület szintén döntött
arról, hogy a pályázati célok megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást köt a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel, a Bajza József Gimnázium és
Szakközépiskolával, a Kossuth Lajos általános Iskolával, a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Intézménnyel, valamint Hatvan Város és környéke Mozgáskorlátozottainak
Egyesületével. Azt hallottuk, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület több
megállapodást nem ír alá, így célszerűbb volt további együttműködések kialakítása a Magyar
Vöröskereszttel, a Brunszvik Teréz Óvodával, valamint a „60.” Napsugár Nagycsaládos
Egyesülettel.
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 következő határozatot hozta:
741/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk
növelésének támogatása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan jóváhagyja a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium által közzétett, a „Szabadtéri szabadidősport létesítmények
fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” tárgyában benyújtandó pályázat
keretében Hatvan Város Önkormányzatának a Magyar Vöröskereszttel (1051 Budapest, Arany
János u. 31.) és a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolával (3000 Hatvan, Balassi B. út
17.) - jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - 2011. szeptember 22. napján megkötött
együttműködési megállapodást.
Határidő: 2011. szeptember 29.
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 következő határozatot hozta:
742/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk
növelésének támogatása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan jóváhagyja a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium által közzétett, a „Szabadtéri szabadidősport létesítmények
fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” tárgyában benyújtandó pályázat
keretében Hatvan Város Önkormányzatának a Brunszvik Teréz Óvodával (3000 Hatvan,
Balassi Bálint út 44.), a „60.” Napsugár Nagycsaládos Egyesülettel (3000 Hatvan, Mészáros
Lázár u. 39.) és a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolával (3000 Hatvan, Balassi B. út
17.) - a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - 2011. szeptember 22. napján megkötött
együttműködési megállapodást
Határidő: 2011. szeptember 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

32.
napirendi pont
Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének
felhasználásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki, városfejlesztési irodavezető
Lestyán Balázs önkormányzati képviselő egyéni választókörzetében a lakossági igények
figyelembevételével 18 db „Jászberényi I.” típusú szemétgyűjtőt, valamint a Horváth M. út 5. sz.
előtti közterületen kerékpártárolót szeretne elhelyeztetni, ez a terület a fagylaltozóval szemben
található. Árajánlatok kerültek beszerzésre. A kerékpártároló elhelyezésére a legkedvezőbb
ajánlat 151.000,- Ft, amely a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. ajánlata, a
18 db „Jászberény I.” típusú csővázas, billenős szemétgyűjtő beszerzésére a Városszépítő Kft.
tette a legjobb ajánlatot, melynek összege 504.000,- Ft, valamint a szemétgyűjtők leszállítására
és helyszíni elhelyezésére a legkedvezőbb árajánlatot szintén a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. tette bruttó 105.000,- Ft összegben.
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
743/2011. (IX. 27.) 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 Horváth M. út 5. sz. előtti
közterületen történő kerékpártároló elhelyezésével a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely:
3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 151.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. november 10. (kivitelezés befejezésére)
Felelős: Műszaki és Városfejlesztési Iroda
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
744/2011. (IX. 27.) 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 18 db „Jászberény I.” típusú
szemétgyűjtő beszerzésével a Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.)
bízza meg bruttó 504.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. október 31. (beszerzésre)
Felelős: Műszaki és Városfejlesztési Iroda
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

745/2011. (IX. 27.) 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 18 db „Jászberény I.” típusú
szemétgyűjtő közterületeken történő elhelyezésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
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Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) bízza meg bruttó 105.000,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. november 15. (kivitelezés befejezésére)
Felelős: Műszaki és Városfejlesztési Iroda

33.
napirendi pont
Előterjesztés az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Szinyei András alpolgármester
Részletesen le van írva az előterjesztésben, hogy milyen segítséget kér az FC Hatvan
Egyesület, a kérelmet csatoltuk. Tulajdonképpen a Sport Egyesület NB3-as felnőtt bajnokságba
és az utánpótlás NB 2-es országos bajnokságba való indulását kérik támogatni. Az anyagiakat
nem tudják előteremteni, ha nem támogatja az önkormányzat, akkor egyelőre folytatni sem
lehet. Emellett bizonyos pálya újjáépítés terv van. Az NB 3-as csapat felfuttatása Hatvan város
érdekeit is szolgálná. Itt és a térségben dolgozó cégeknek a társasági adó bevételük 70%át
ilyen célra utalhatják, ha nem ide utalják, akkor megy az országos kalapba. Adtunk be egy
pályázatot, ha ezt megnyerjük, akkor indulni fog. Ennek az is a jelentősége, hogy Nógrád,
Heves és Szolnok Megyében ilyen jellegű pályázat nem volt. Kiszorítós jelleggel, ha ez a
hatvani megvalósul a város érdekeit szolgálná. Ha most megszavazzuk a támogatást, akkor
megvalósulna és ez elengedhetetlen feltétel.
Mikó János bizottsági tag
Előre nem tudták, hogy többlet kiadás lesz?
Szinyei András alpolgármester
Nem, csak augusztus végén derült ki, amikor a bajnokság indult. A pénzügyi tervezésnél nem
lehetett erre gondolni. A korábbi rendszerben a 9 milliós támogatással nem működött, az
egyesület költségvetése 14 millió forint volt, tehát a többit ők tették hozzá. Most is jelentős
támogatási kiláthatóságaink vannak, de ez akkor is elengedhetetlen és szükség van rá.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.

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

746/2011. (IX. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Alpolgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta „az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az FC Hatvan Egyesület
részére (3000 Hatvan, Népkert, a továbbiakban: egyesület) az önkormányzat és az egyesület
közötti együttműködési megállapodásban foglalt 2011. évi támogatáson túlmenően a 2011. évre
vonatkozóan további 8.350.000.- Ft támogatást nyújt átadott pénzeszközként az egyesület
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részére az egyesületnek az NB III-as felnőtt bajnokságban és az utánpótlás NB II-es országos
bajnokságban való indulásának támogatása céljából.
A szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a többlet adóbírság
bevétel terhére rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. október 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 11.25 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f

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

