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* * *
Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság öt
tagjának részvételével az ülés határozatképes.
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata volt.
Levetetni kérte a 30. napirendi pontot:
30. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
A zárt ülésre felvetetni kérte 2. napirendi pontként – Polgármester úr előterjesztésében
2. Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj, „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj,
„Hatvan Város Együttműködő Partnere” különdíj adományozására
dr. Szikszai Márta jegyző
Szeretném kérni a tisztelt bizottságot, hogy a képviselő-testületi ülés előtt majd még össze
kellene ülni egy rendkívüli bizottsági ülésre, mert vannak olyan anyagok, amelyek nagyban
függnek attól, hogy a mai napon a parlament milyen törvényeket fogad el, ezért nem hoztuk be
a jelen bizottsági ülésre ezen anyagokat.
Papp István bizottsági elnök
Kérte a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontok módosítására tett javaslatát fogadják el.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

912/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a bizottsági elnök ügyrendi javaslatát
elfogadta, hogy a nyílt ülés napirendjéről az alábbi napirendi pont levételre kerüljön:
30. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
A zárt ülés 2. napirendi pontjaként az alábbi előterjesztést tárgyalja meg:
2. Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj, „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj,
„Hatvan Város Együttműködő Partnere” különdíj adományozására
Papp István bizottsági elnök
Kérte a napirendi pontok elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
913/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a 2011. december 13-i ülésének napirendjét a következők szerint
állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a hatvani 5226 hrsz. alatt felvett ingatlanra megkötött kisajátítást
helyettesítő adásvételi szerződés módosításáról
2. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.
egyszeri, kamatmentes finanszírozási előleg felvételéhez szükséges
garanciavállalásról
3. Előterjesztés egyes kórházi kisértékű tárgyi eszközök selejtezéséről
4. Előterjesztés a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.
számára a jogszabályok által előírt szabályzatainak jóváhagyásáról
5. Előterjesztés a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság cégnevének módosításáról
Előterjesztő 1-5.napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 1-5. napirendi pontig:
dr. Veres András ügyvéd
6.

Előterjesztés mezőőri őrszolgálat működtetésével kapcsolatos költségekről

7.

Előterjesztés fiatalok helyi életkezdésének támogatásáról
Előterjesztő 6-7. napirendi pontig:Szabó Zsolt polgármester
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Előadó 6-7. napirendi pontig:

Komendáné Nagy Márta aljegyző

8. Előterjesztés a képviselő-testület 2012. évi munkatervéről
9. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelt módosításáról
10. Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan, MÁV tanműhely bérleti szerződésének
módosításáról
11. Előterjesztés Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Előterjesztő 8-11.napirendi pontig :
Előadó 8-11. napirendi pontig:

Szabó Zsolt polgármester
dr. Egyed László irodavezető

12. Előterjesztés Hatvan, Balassi Bálint út 3. szám alatti ingatlanon (2980 hrsz.) lévő
nem lakás célú helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról
Előterjesztő:
Előadó:

Papp István bizottsági elnök
dr. Egyed László irodavezető

13. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára
történő 2012. évi albérletbeadásáról
14. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtárnak nyújtandó támogatásról
15. Előterjesztés Hatvan Város közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervének
elkészítésére vonatkozó szerződés megkötéséről
Előterjesztő 13-15 napirendi pontig:
Előadó 13-15. napirendi pontig:

Szabó Zsolt polgármester
Kovács János irodavezető

16. Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény
átszervezéséről és a jogutód intézmények magasabb vezetői pályázatainak
meghirdetéséről
Előterjesztő:
Előadó:

Szabó Zsolt polgármester
Kovács Imréné

17. Előterjesztés a Hatvan Város központi részének közlekedési vizsgálatáról
18. Előterjesztés a hatvani 2685/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telken történő parkoló
építési engedélyezési tervének megrendeléséről
19. Előterjesztés a Felszabadulási emlékmű költségbecslési munkarészének
elkészítésére
Előterjesztő 17-19. napirendi pontig:
Előadó 17-19. napirendi pontig:

Szabó Zsolt polgármester
Fritsch Márta főépítész

20. Előterjesztés a költségvetési intézmények 2012. január 1-jétől érvényes élelmezési
nyersanyagnormáinak és rezsiköltségének megállapítására
21. Előterjesztés a Hatvan, Gódor K. u. 12. I/15. szám alatti önkormányzati tulajdonú
lakás üzemeltetésre történő átadásáról
22. Előterjesztés a rászorulók részére történő ingyenes meleg ételosztásról
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Előterjesztő 20-22.napirendi pontig :
Előadó 20-22. napirendi pontig:

Szabó Zsolt polgármester
Bánkutiné Katona Mária irodavezető

23. Beszámoló a környezetvédelmi tanácsnok 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő, előadó:

Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok

24. Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott
hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő, előadó:

Papp István bizottsági elnök

25. Előterjesztés a Markovits Kálmán Uszoda Működési rendjének módosításáról
26. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának intézményei munka-, tűz- és
környezetvédelmi tevékenységének ellátásáról
27. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért
és közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról, valamint a vízterhelési díj
megállapításáról szóló 34/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
28. Előterjesztés a köztéri órák kialakításáról
29. Előterjesztés a 2011. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról
30.Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003.
(XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról, és normatív támogatásának
igénybevételéről szóló beszámolóról
31. Előterjesztés a köztéri padok felújításáról
32. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú viziközmű vagyon üzemeltetéséhez
kapcsolódó kezelő épület műszeres irányításával kapcsolatos döntésről
Előterjesztő 25-33. napirendi pontig:
Előadó 25-33. napirendi pontig:

Szabó Zsolt polgármester
Schósz Gabriella irodavezető

33. Előterjesztés a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat
előkészítésével kapcsolatos kérdésekről
34. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének
módosításáról, valamint a 320/2011. (V. 26.) és a 321/2011. (V. 26.) számú
képviselő testületi határozatok hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő 34-35. napirendi pontig:
Szabó Zsolt polgármester
Előadó 34-35. napirendi pontig :
dr. Borbás Zsuzsanna
osztályvezető
35. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen, valamint közterületeken történő
fakivágásokról
36. Előterjesztés a Hatvan, Kisfaludy utca forgalmi rendjének változásáról
37. Előterjesztés buszváró pavilon telepítéséről
38. A hatvani 3978/65 hrsz-ú ingatlan 410m2 nagyságú területrészének elidegenítésére
kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok bontása
(Szóbeli előterjesztés)
615

Előterjesztő és előadó 36-39. napirendi pontig: Schósz Gabriella
irodavezető

NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS
1. Előterjesztés a Szent István általános Iskola igazgatói feladatainak ellátásáról szóló
képviselő-testületi határozat módosításáról
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Kovács János irodavezető
2. Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj, „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj és a
„Hatvan Város Együttműködő Partnere” különdíj adományozására
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Egyed László irodavezető

1. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 5226 hrsz. alatt felvett ingatlanra megkötött kisajátítást
helyettesítő adásvételi szerződés módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
A tavalyi év augusztus hónapban történt az adásvételi szerződés megkötése. Ez nem ment
teljesedésbe, tekintettel arra, hogy Hatvan Város Önkormányzata, mint vevő csak foglalót adott
a Hatvani Volán Zrt. részére a szerződés megkötését követően, 4 millió forint + ÁFA
összegben. Miután valamennyi megkötött szerződés felülvizsgálatra került, több olyan
vélemény volt, hogy ennek az épületnek a vételára ár-érték arányban magas. Arra való
tekintettel, hogy az épület jelenleg funkció nélküli, illetve hogy a város rendezési tervében
meghatározottak szerint a későbbiekben ennek a funkciója nem felépítményes, hanem közparki
lesz, ennek fényében készült egy igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői vélemény. Azért volt
fontos ezt az igazságügyi szakértői véleményt elkészíttetni, mert a Hatvani Volán Zrt. felügyelő
bizottsága csak abban az esetben járult hozzá az egyeztető tárgyalások folytatásához, ha
kellően dokumentált és kifejezetten a bíróság által kirendelt szakértő állapítja meg az értéket.
Domoszlai András kirendelt igazságügyi ingatlan-értékbecslő szakértő 25 millió forint + ÁFAban határozta meg az ingatlan vételárát. A folyamat úgy zajlik, hogy a Tisztelt Bizottság most
megtárgyalja ezt a szerződésmódosítást, ebben változik a vételár és a teljesítési határidő, ami
lényegi kérdés a korábbi szerződéshez képest. Amint megvan a határozat a Volán felügyelő
bizottsága és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. mint többségi tulajdonos is megtárgyalja, és
amint ők is támogatólag hozzák meg határozatukat, azt követően kerül sor az aláírásra. Tehát
ezzel a szerződéssel a vételár csökkentésre kerül, így forgalmi érték alapján kevesebbet kell
fizetni a vállalatnak.
Papp István bizottsági elnök
Az előleget még beszámítják ugye?
dr. Veres András ügyvéd
Természetesen igen.
Marján János bizottsági tag
Ez a teljes épülettömb?
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dr. Veres András ügyvéd
Bonyolult a jogi összetétele az épületnek. Van egy per A jelű felépítmény, ami önálló
földhasználati joggal került elhelyezésre, abban most egy büfé található. Ez is értékcsökkentő
tényező, tekintettel arra, hogy a jövőben majd ennek a sorsa is rendezésre kell kerüljön, és a
közművek összefüggnek. Ez sem volt a korábbi szerződésben figyelembe véve, hogy hiába
veszi meg a város az egész nagy autóbusz pályaudvart, ennek van per A jelű része, amelynek
a rendezése a későbbiekben majd pénzbe fog kerülni. Emellett még van ott egy vasból készült
kis bódé, ami már hosszú-hosszú ideje ott áll, nem egybe építve a buszpályaudvarral. Ha a
komplett Kossuth téri park rendezésében gondolkodik majd a tulajdonos, akkor ezzel a
kérdéssel is kell majd foglalkozni. Ezek mind olyan értékcsökkentő tényezők, amelyek
relevánsak az érték meghatározásában.
Marján János bizottsági tag
Van valami elképzelés?
dr. Szikszai Márta jegyző
A perspektívákat tudom csak vázolni, konkrét elképzelés még nincs. Egy élhetőbb tér
kialakítása a cél. Például kiülős cukrászda, kertmozi ötlete is felvetődött.
Fritsch Márta főépítész
Most kértünk árajánlatot egy köztérrendezési koncepció elkészítéséhez, mely a januári testületi
ülésnek majd előterjesztése lesz. Ez átfogóan az egész városközpontra vonatkozik majd.
Marján János bizottsági tag
Az orosz műemlékkel kapcsolatosan is kérdezem, mert szó van arról, hogy azt kivesszük
onnan.
Fritsch Márta főépítész
Igen, ezt konkrétan tudom mondani, hogy annak a helyére egy szökőkút kerül majd.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további 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:
914/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 5226 hrsz. alatt felvett ingatlanra megkötött kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 751/2010. (XII. 16.) számú képviselőtestületi határozatát hatályon kívül helyezi.
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:
915/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
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megtárgyalta a hatvani 5226 hrsz. alatt felvett ingatlanra megkötött kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5226 hrsz.-ú, természetben 3000
Hatvan, Kossuth téren található, művelés alól kivett, „autóbusz pályaudvar” megnevezésű, 882
m2 alapterületű ingatlanra a Hatvani Volán Közlekedési Zárkörűen Működő
Részvénytársasággal (cg. száma:10-10-020060, székhelye: 3000 Hatvan, Bercsényi út 82.)
2010. augusztus 25. napján megkötött ingatlan kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés
módosításához hozzájárulását adja akként, hogy az ingatlan vételára – a Domoszlai András
igazságügyi ingatlan-értékbecslő által 2011. december 7. napján elkészített szakvéleménynek
megfelelően – 25.000.000,- Ft + ÁFA, azaz Huszonötmillió forint + ÁFA összegben kerüljön
meghatározásra.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést módosító okirat rendelkezéseit elfogadja és
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést
módosító okirat, valamint a kapcsolódó egyéb okiratok aláírására.
Határidő: a Hatvani Volán Zrt. által az adásvételi szerződést elfogadó nyilatkozat
kézhezvételétől számított 30 nap az okiratok aláírására és a Földhivatal részére
történő benyújtásra
Felelős: Hatvani város polgármestere a jegyző útján
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:
916/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 5226 hrsz. alatt felvett ingatlanra megkötött kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete – amennyiben a Hatvani Volán Zrt.
(székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi út 82.) hozzájárulását adja a hatvani 5226 hrsz. alatti
ingatlanra megkötött adásvételi szerződésben meghatározott vételár 25.000.000,- Ft + ÁFA
összegben történő módosításához – a helyi tömegközlekedés működésének fenntartása
érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy 3 éven keresztül biztosítja a Hatvani Volán Zrt., mint
közszolgáltató részére legalább a 2011. évi NFM által kiadott tájékoztatóban szereplő helyi
normatív támogatás összegét (jelenleg: 4.213e Ft).
A képviselő-testület amennyiben ezen érték jogszabály keretében módosításra kerül úgy – a
jelen határozatban meghatározott időtartamig –a jogszabály által meghatározott normatív
támogatás összegét biztosítja a Hatvani Volán Zrt. részére.
A helyi közösségi közlekedés támogatásának a beadását Hatvan Város Önkormányzata végzi.
A beadáshoz szükséges adatokat a Hatvani Volán Zrt. határidőben biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a Hatvani Volán Zrt. által a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést
elfogadó nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 nap
Hatvani város polgármestere a jegyző útján
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2. napirendi pont
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.
egyszeri,
kamatmentes
finanszírozási
előleg
felvételéhez
szükséges
garanciavállalásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Kérelemmel fordult az Albert Schweitzer Kórház ügyvezetője Dr. Stankovics Éva, azért, hogy a
vonatkozó jogszabály alapján lehetőség van arra, hogy egyszeri kamatmentes finanszírozási
előleget vegyen fel. Ennek az összege jogszabály által meghatározott, mégpedig az éves
költségevetésben az előirányzat terhére meghatározott összeg 30%-a lehet. Indoklásként a
szállítói állomány növekedését, likviditási hiányból adódó fizetési nehézségeket fogalmazta meg
az igazgatónő. Igazából anyagilag nem terheli a város költségvetését ezen kérelem, tekintettel
arra, hogy pénzt nem kell már a városnak ehhez biztosítani, mert a korábbi költségvetési
szabályok alapján már 5.477.820,- Ft átadásra került, amely erre a célra felhasználható.
Esetünkben 54.778.200,- Ft-ról beszélünk, ehhez a 10% önrész tehát rendelkezésre áll. Azért
fontos az előterjesztés, mert hatvan Város Önkormányzatának mint alapítónak és egyszemélyi
tulajdonosnak kézfizető kezességet kell vállalnia. Ezért kötelezettségvállalás. A kézfizető
kezesség a Ptk. 274. § (2) bekezdése alapján egy rendkívül szigorú kötelezettséget jelent,
mégpedig azt, hogy amennyiben az adós nem tesz eleget a fizetési kötelezettségnek, akkor a
kézfizető kezestől sortartás nélkül, közvetlenül igényelhető az összeg. A határozat arról szól,
hogy támogatja a testület az előleg felvételét és a kézfizető kezességet is vállalja.
Papp István bizottsági elnök
Végül is az önrész már rendelkezésre áll.
dr. Veres András ügyvéd
Igen, már rendelkezésre áll.
Marján János bizottsági tag
Az FB nem tárgyalta, de úgy gondolom ezt meg kellett volna tárgyalnia.
Lestyán Balázs
Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy rendes finanszírozást előre hozva annak egy részét
előbb kapják meg.
dr. Veres András ügyvéd
Igen, nem jelentene plusz kötelezettséget. Úgy gondolom, hogy az FB után jött ez a lehetőség
azért nem kerülhetett be a FB-re.
Marján János bizottsági tag
Azért ezt jó lett volna tudni. A másik része meg az, hogy egyébként tulajdonos az
Önkormányzat, tehát a kezességvállalás nem azt jelenti, hogy egy idegenért vállalunk
kezességet, hanem a saját tulajdonunkért. Ezzel a kórházzal úgyis kezdenünk kell valamit, ez
meg a legjobb változat, hogy pénzhez jusson a cég. Az FB is pozitívan értékelte volna, csak ezt
nem tudom, hogy nem-e kellett volna tárgyalnia.
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:

917/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. egyszeri,
kamatmentes finanszírozási előleg felvételéhez szükséges garanciavállalásról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (cg. száma: 10-09-031298,
székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16., a továbbiakban: Kft.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa hozzájárulását adja a Kft. 54.778.200,- Ft összegű finanszírozási előleg
felvételéhez, és egyben az összeg visszafizetésért, az összeg erejéig a Ptk. 274. § (2)
bekezdése alapján készfizető kezességet vállal.
A képviselő-testület megállapítja, hogy a finanszírozási előleg felvételéhez szükséges önerő
összege (5.477.820,- Ft) a Kft. ügyvezetőjének erre vonatkozó nyilatkozata szerint már a Kft.
rendelkezésére áll.
A képviselő-testület felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét az 54.778.200,- Ft összegű finanszírozási
előlegre vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő: 2011. december 23. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

3. napirendi pont
Előterjesztés egyes kórházi kisértékű tárgyi eszközök selejtezéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Egy mondatban összefoglalnám. Az új konstrukció szerint a kórház bérli az önkormányzat
tulajdonában álló ingatlant és ingóságokat. Ezért ahhoz, hogy ott selejtezést tudjon
végrehajtani, szükséges tulajdonosi határozatnak a meghozatala a számviteli szabályok szerint.
Arról szól az előterjesztés, hogy a mellékletben szereplő ingóságok selejtezéséhez az
önkormányzat a hozzájárulását adja.
Marján János bizottsági tag
Igen, ezt az FB tárgyalta.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

918/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az egyes kórházi kis értékű tárgyi eszközök selejtezéséről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031298,
székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) alapítója a nonprofit kft. használati jogával
terhelt, jelen határozat melléklete szerinti, a Nonprofit kft. selejtraktárában lévő kis értékű tárgyi
eszközök selejtezéséhez hozzájárul.
A selejtezési eljárás Hatvan Város Polgármesteri Hivatala Selejtezési Szabályzata szerint
történik.
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Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

4. napirendi pont
Előterjesztés a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság cégnevének módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
A Vadászati Múzeum Kft. megalapításra került ez év augusztusban. A tevékenység végzése fel
fog majd gyorsulni a következő év elején, tekintettel arra, hogy a pályázati eljárás olyan
stádiumba fog kerülni, hogy már érdemi gazdasági folyamatokat kell majd a cégnél könyvelni.
ahhoz, hogy valamennyi gazdasági folyamat megfelelő keretek között legyen szabályozva,
szabályzatokat kell alkotni. Ez minden cégre vonatkozik, ebben az esetben a nonprofit
közhasznúságból eredően a közbeszerzési szabály az, ami plusz egy normál céghez képest.
Tegnap volt felügyelő bizottsági ülés, a felügyelő bizottság ezt áttekintette és megtárgyalta,
elfogadásra javasolja a szabályzatokat. Zárójeles gondolatként megjegyezném, hogy a
felügyelő bizottság akként döntött - tekintettel az ügy nagy horderejére és a megvalósuló
beruházás értékére -, még további szabályzatokat is fog majd alkotni. Nem jogszabály által
kötelező szabályzatokat, hanem a későbbi dokumentáció, irattárazás, selejtezés tekintetében
fognak majd alkotni jövő év elején. Azt is majd a bizottság elé fogják tárni, de ahhoz, hogy a
számviteli előírásoknak megfeleljenek, ahhoz ezek a szabályzatok elegendőek.
Papp István bizottsági elnök
Van –e valakinek még hozzászólni valója?
dr. Veres András ügyvéd
Elnézést, még elmondanám, hogy azért kell az alapítónak elfogadnia, mert egyszemélyi
önkormányzati tulajdon. Korábban volt róla szó, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum, illetve a
Természettudományi Múzeum üzletrészt vásárol a Kft-ből és akkor többszemélyessé válik. A
mostani információink szerint marad kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatának
tulajdonában a cég, és egy konzorcium fog megalakulni a két múzeummal, a pályázati és a
későbbi beruházási tevékenységgel kapcsolatban.
Marján János bizottsági tag
Minden ilyen céget nekünk el kell fogadni. Mármint a számviteli szabályokat.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. 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:
919/2011. (XII. 13.) 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
a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapító okiratának 15. pontjában foglaltak alapján a
társaság ügyvezetése által elkészített Számviteli politikát jóváhagyja a jelen határozat
mellékletében foglalt szöveggel.
Határidő: 2011. december 15. (tájékoztatásra)
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Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a jegyző útján
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:
920/2011. (XII. 13.) 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
a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapító okiratának 15. pontjában foglaltak alapján a
társaság ügyvezetése által elkészített Számlarendet jóváhagyja a jelen határozat mellékletében
foglalt szöveggel.
Határidő: 2011. december 15. (tájékoztatásra)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a jegyző útján

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:
921/2011. (XII. 13.) 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
a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapító okiratának 15. pontjában foglaltak alapján a
társaság ügyvezetése által elkészített Számlatükröt jóváhagyja a jelen határozat mellékletében
foglalt szöveggel.
Határidő: 2011. december 15. (tájékoztatásra)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a jegyző útján

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
922/2011. (XII. 13.) 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
a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapító okiratának 15. pontjában foglaltak alapján a
társaság ügyvezetése által elkészített Bizonylati Rendet jóváhagyja a jelen határozat
mellékletében foglalt szöveggel.
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Határidő: 2011. december 15. (tájékoztatásra)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés ötödik határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
923/2011. (XII. 13.) 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
a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapító okiratának 15. pontjában foglaltak alapján a
társaság ügyvezetése által elkészített Pénzkezelési Szabályzatot jóváhagyja a jelen határozat
mellékletében foglalt szöveggel.
Határidő: 2011. december 15. (tájékoztatásra)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés hatodik határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
924/2011. (XII. 13.) 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
a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapító okiratának 15. pontjában foglaltak alapján a
társaság ügyvezetése által elkészített Beszerzési Szabályzatot jóváhagyja a jelen határozat
mellékletében foglalt szöveggel.
Határidő: 2011. december 15. (tájékoztatásra)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés hetedik határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
925/2011. (XII. 13.) 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
a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapító okiratának 15. pontjában foglaltak alapján a
társaság ügyvezetése által elkészített Leltárkészítési Szabályzatot jóváhagyja a jelen határozat
mellékletében foglalt szöveggel.
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Határidő: 2011. december 15. (tájékoztatásra)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés nyolcadik határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
926/2011. (XII. 13.) 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
a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167,
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapító okiratának 15. pontjában foglaltak alapján a
társaság ügyvezetése által elkészített Selejtezési Szabályzatot jóváhagyja a jelen határozat
mellékletében foglalt szöveggel.
Határidő: 2011. december 15. (tájékoztatásra)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a jegyző útján

5. napirendi pont
Előterjesztés a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság cégnevének módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
A történelem kiemelkedő személyiségének nevét szeretné felvenni a cég. Ahhoz, hogy a
történelem kiemelkedő személyiségének a neve cégnévben szerepeljen szükséges a Magyar
Tudományos Akadémia előzetes hozzájárulása. Írásban fordultunk az MTA engedélyezési
osztályához, ott megkaptuk a múlt héten pénteken ezen jóváhagyást. Tehát a Tudományos
Akadémia részéről rendben van a névhasználat. Ennek megfelelően módosítani kell a cégnek a
cégnevét, ez jelenti a Társasági szerződésnek, a címpéldányoknak valamint az összes
cégdokumentumnak a módosítását. A múlt héten pénteken kabinetülésen egyeztettünk még
arról, hogy nem okoz-e ez gondot, hogy a kormányhatározattal összhangban legyen. Az az
álláspont – és itt egyéb szakértők véleményét is megkaptuk-, tekintve, hogy nem szerkezeti
változás a névváltozás, hanem adminisztratív jellegű változás, így nem érinti a
kormányhatározatban megadottakat. Ott ugyan nem a Széchenyi Zsigmond névvel, hanem a
mostani névvel van minden jóváhagyva, de akként gondolkodtunk, hogy a cégjegyzékszám,
adószám nem változik, így beazonosítható teljes mértékben.
Papp István bizottsági elnök
Tehát új nevünk lesz: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság.
Mikó István bizottsági tag
Szükséges ilyen hosszú nevet adnunk, nem lenne elég egyszerűen csak Széchenyi Zsigmond
Vadászati Múzeum?
dr. Veres András ügyvéd
Cégnévnél azt mondjuk, hogy akkor szabatos egy cégnév, ha tevékenység jellegére is utal. Ez
így megfelel cég kizárólagosság és a cég-szabatosság elvének, abszolút egyedi. Itt majd a
bélyegző készítésénél lesz majd egy kis nehézség, de sajnos rövidíteni nem nagyon tudjuk a
nevet. A vezérszóval és a cégformával szokás pl.: Média Hatvan Kft. Ebben az esetben nem
lehet, mert ez nem Széchenyi Zsigmond Kft.
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Marján János bizottsági tag
A múzeumnak is ez lesz a neve?
dr. Veres András ügyvéd
Nem, ez a beruházó Kft-nek. Későbbiekben az egy másik kérdés lesz. A cégneveket a
cégtörvény szabályozza, de van a Polgári Törvénykönyv, ami a jogi személyek
névhasználatáról rendelkezik. Ez majd a későbbiekben egy érdekes kérdés lesz, hogy a cégnév
cégjogilag meg is felelne, de lehet, hogy intézménynévként már egyéb személyiségi jogokat
sértene. Egyelőre csak a Kft. nevében tudunk gondolkodni.
Marján János bizottsági tag
Most csak egy Kft-ét kellett volna létrehozni, hogy Múzeum Kft, és akkor utána bármit
csinálhatunk.
dr. Veres András ügyvéd
Szerintem a hordereje miatt van ennek jelentősége, tehát hogy nem csak városi, térségi, hanem
országos jelentőségű.
Marján János bizottsági tag
Jogilag is meg kellene vizsgálni, hogy a kormányhatározatban szereplő dolgoknak megfelel-e.
dr. Veres András ügyvéd
Annak megfelel. Egyeztetés volt.
Marján János bizottsági tag
Jól van, én csak később hoztam volna meg ezt a döntést, mint beruházó.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
927/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság cégnevének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.

2.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a társaság nevét az
alábbiak szerint módosítja és ennek megfelelően a gazdasági társaságokról szóló 2006.
IV. törvény 141. § (2) bekezdés r) pontja alapján módosítja az alapító okiratot.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1./ A társaság cégneve:
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
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2./ A társaság cégnevének rövidítése:
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft.
3.

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

Határidő: 2011. december 23.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

6. napirendi pont
Előterjesztés a mezei őrszolgálat működtetésével kapcsolatos költségekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Meg szeretném kérdezni, hogy az a 300 ezer forint, amit állami támogatásként kaptunk, az
személyenként van? Egyértelműen nem tudtam megállapítani.
dr. Szikszai Márta jegyző
600 ezer forint évente körzetenként. Négy körzet van, tehát összesen 2 millió 400 ezer forint
igényelhető.
Bánkutiné Katona Mária irodavezető
Szeretném kiegészíteni az előterjesztést. A szöveges mellékletben tévedésből rossz szám
szerepel a dologi kiadások telefon költségek sorában. Nem 260 ezer, hanem 200 ezer. Ez egy
kalkulált összeg, tehát kérem a bizottságot, hogy a „Telefon” melletti zárójeles szöveget
szíveskedjenek semmisnek venni. A 200 ezerrel jön ki a „Mindösszesen” sor 10 millió 400
ezerre, tehát számszakilag így lesz helyes.
Marján János bizottsági tag
A járulékokat kiszabjuk, beszedjük, hogy történik?
dr. Szikszai Márta jegyző
Kivetésre kerültek a járulékok, tehát az egy folyamatos és nagy munka. A bevallások nem
egészen 100 százalékosan érkeztek be, de a rendeletben megteremtettük annak a lehetőségét,
hogy amennyiben a földtulajdonos nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, úgy mi
az ő költségére megkérjük a földhivatali nyilvántartásból és kivetjük.
Féléves szintet hoztunk az előterjesztésben, július 1-től működik a mezei őrszolgálat. A
jogszabály szerint az állami hozzájárulásból és a beszedett mezőőri járulékból kell ezt
finanszírozni. Kormányrendelet mondja ezt ki. Nem látom akadályát, hogy a képviselő-testület
saját bevételek terhére a kiadások és a bevételek közötti különbözetet hozzátegye. A mezőőri
járulék mértékét minden év december 31-ig felül kell vizsgálni, nem javasoljuk emelni a
következő évben.
Marján János bizottsági tag
Mennyi az a pénz, amennyit az önkormányzatnak hozzá kell tennie?
dr.Szikszai Márta jegyző
A kettő közötti különbség kb. 5 millió forint.
Marján János bizottsági tag
Mennyi az önkormányzati tulajdon?
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dr. Szikszai Márta jegyző
Pontosan nem tudom megmondani. Vannak az önkormányzatnak is földjei, ezek nagyrészt
parlagon heverő földek, különösebben mezőőri védelmet nem igényelnek. Nem elhanyagolt
területek, de nem termelésbe bevont földek.
Marján János bizottsági tag
Valamennyit kiadtunk bérbe.
dr. Szikszai Márta jegyző
A Zrt-nek. Vezérigazgató úr tud-e nekünk tájékoztatást adni?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Folyamatosan vonjuk be a művelésbe, de ez több mint 15 hektár, melyből kb. 8 hektár van
művelés alatt, a többi nincs megművelve. Ez legalább még 2-3 év, feltörés alatt van.
Az úgynevezett szociális földprogramba úgy emlékszem 15-en jelentkeztek, részükre a
fejenként 300 m2-es parcellákat már előkészítettük.
A többit a Zrt. fogja feltörni és megművelni.
Papp István bizottsági elnök
Tehát az körülbelül 20 ezer forint, amit ti fizettek.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Ennek az őrszolgálatnak én nem fizetek semmit, mert nem látja el a feladatát. Egyetlenegy
önkormányzati őrszolgálat sem.
Ha azt megtudjuk engedni, hogy a Kodály iskolánál zsinórban 3-4 kukát gyújtanak fel, melynek
darabja 50 ezer forintba kerül, ebből egyet az iskolának kell kifizetni hármat pedig a Zrt-nek. Hol
van ilyenkor az őrszolgálat, vagy hol van, amikor a kivágott fát ellopják.
Papp István elnök
Azt hol lopták el?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Például a Népkertből. Azt viszont, amikor a Zrt. összegyűjti a faleveleket a Népkertben, azt
viszont rögtön jelzik a közterület-felügyelők. Ugyanígy lesz majd a mezőőrökkel is, a Zrt-t fogják
figyelni, hogy mit csinál.
Papp István elnök
Térjünk vissza az eredeti témánkhoz.
Marján János bizottsági tag
Remélem érthető volt a kérdés. Az önkormányzatnak kevés a saját tulajdonú földje. Ebből
kifolyólag mégis kifizet 5 millió forintot még pluszba, holott nem neki kellene kifizetni.
dr. Szikszai Márta jegyző
Ezért bocsátottam előre, hogy az önkormányzatnak ez egy önként vállalt feladata. Nem
kötelező mezei őrszolgálatot működtetni. Amikor a tisztelt képviselő-testület erről a tavaszon
döntött, akkor ezzel vállalta azt is, hogy különbözetet hozzáteszi. Lehet azt mondani, hogy nem
kell a mezei őrszolgálat, de szerintem még elhamarkodott lenne, hiszen még csak egy fél éve
működik. Önként vállalt feladat, saját forrást kell mellé tenni.
Marján János bizottsági tag
Akkor minek a járulék?
dr. Szikszai Márta jegyző
Azért, hogy a saját forrás mértékét csökkentsük.
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Kondek Zsolt képviselő
Tudom, hogy nem kis terület Hatvan és külterülete. Ki ellenőrzi, hogy ezek az emberek kint
vannak? Mi alapján megy az elszámolásuk? És kérdés az is, hogy mit tud tenni. Egyszerre
ekkora területet nem tud bejárni. Tehát lehet, hogy növelni kell a létszámot, hogy jobban jelen
tudjanak lenni, és ezeket az autókat is, amivel járnak, már ismerik. Valamit változtatni kell.
Sokan a lakosok közül pedig nem is tudják, hogy kit lehet hívni. Sokan engem hívnak, és én
hívom a közterület-felügyelőket.
Papp István elnök
Igen, ezen majd változtatni kell. Esetleg GPS-t teszünk a zsebükbe. Látjuk, hogy merre
mozognak.
Bánkutiné Katona Mária irodavezető
Van GPS, csak nem működik.
Bagi Miklós bizottsági tag
Összekeveredtek a dolgok, a közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat. A másik dolog, hogy
a Zrt-nek a rendeletet be kell tartani, tehát a befizetési kötelezettségnek eleget kell tennie. A
harmadik dolog pedig az, hogy nem csak őrzési feladatot lát el a mezőőr, hanem
környezetvédelmit is. Több szempontból kell ezt megvizsgálni, nem csak a vagyonvédelem
szempontjából.
Marján János bizottsági tag
Ha ezt a tulajdonosok tudják, akkor miért nem vallják be, amit be kell vallani?
Papp István elnök
Nem akarnak fizetni.
Bagi Miklós bizottsági tag
Adók módjára be lehet hajtani.
Marján János bizottsági tag
Ha már be kell szedni valamit, akkor szedjük be. Az építményadót, meg a kommunális adót
beszedjük forintra fillérre.
Bánkutiné Katona Mária irodavezető
Amit bevallottak, az befolyik, mert azt azért befizetik. Csak ez nem fedezi az összesen kiadást,
még ha beszedjük az egészet, akkor sem.
Marján János bizottsági tag
Akkor rosszul van kivetve.
Bánkutiné Katona Mária irodavezető
Azt pedig a testület hagyta jóvá a nyáron, hogy milyen díjakat szed.
Bagi Miklós bizottsági tag
Az önkormányzati rendeletet lehet módosítani.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a
határozati javaslat elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

928/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a mezőőri szolgálat működtetésével kapcsolatos költségekről szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat folyamatos működése
érdekében a 2012. évi költségvetése terhére biztosítja a mezei őrszolgálat fenntartási és
működési költségeinek állami hozzájárulást és önkormányzati bevételt meghaladó részét azzal,
hogy a mezőőri járulék megállapítása, behajtása érdekében szükséges intézkedéseket
folyamatosan meg kell tenni.
Határidő: Költségvetési tervezésére: 2012. február 15.
Mezőőri járulék megállapítására: folyamatos
Felelős: Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda útján
Hatvan város jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján (mezőőri járulék behajtására)

7. napirendi pont
Előterjesztés a fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Születtek ismét gyermekek, és a 40 ezer forintos életkezdési támogatásról kell most
szavaznunk. Jelen esetben 11 gyermeknek, összesen 440 ezer forint.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati
javaslat elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
929/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról
szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet alapján
•

Buzás Zorán (szül.: Budapest, 08., 2010. 10. 26., a. n.: Balog Mariann) Hatvan,
Hatvanas utca 15. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Bazsó Luca (szül.: Hatvan, 2010. 11. 05., a. n.: Mikes Csilla) Hatvan, Köztársaság utca
4. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Sándor Viktor (szül.: Hatvan, 2011. 05. 26., a. n.: Futó Nikoletta) Hatvan, Pázsit utca 10.
1. a. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Bánfai Botond Levente (szül.: Salgótarján, 2011. 08. 02., a. n.: Bordás Tímea) Hatvan,
Tüzér utca 20. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Bogoly Olivér Botond (szül.: Budapest 06., 2011. 07. 09., a. n.: Kókai Szilvia) Hatvan,
Móra Ferenc utca 28. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Bozsik Benett (szül.: Budapest 08., 2011. 08. 13., a. n.: Agócs Beatrix) Hatvan,
Szabadság út 15., 15B. lph. fsz. 3. a. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri
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önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától
vehet igénybe;
•

Tari Kriszta Veronika (szül.: Hatvan, 2011. 03. 28., a. n.: Valló Katalin) Hatvan, Kertész
utca 5. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Sztankovics Zsanett (szül.: Hatvan, 2011. 07. 19., a. n.: Kovács Szilvia) Hatvan,
Bercsényi út 14. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Csépe Blanka (szül.: Budapest 08., 2011. 09. 17., a. n.: Schoblocher Bernadett) Hatvan,
Gedeon Béla utca 16. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Futó Balázs (szül.: Hatvan, 2011. 06. 28., a. n.: Váradi Boglárka) Hatvan, Traktor utca
78. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

•

Bakonyi Botond Hunor (szül.: Hatvan, 2011. 07. 27., a. n.: Szalkai Zsuzsanna) Hatvan,
Balassi Bálint út 57. szám alatt lakó gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe;

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 440.000,- Ft – azaz négyszáznegyven ezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló
8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő
„babakötvény” előirányzat terhére.
Határidő: a támogatás utalása a határozathozataltól számított 30 napon belül
Felelős: Hatvan város jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján

8. napirendi pont
Előterjesztés a képviselő-testület 2012. évi munkatervéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A munkaterv tartalmazza a következő év testületi üléseinek a rendjét.
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:

930/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a képviselő-testület 2012. évi munkatervéről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1)
bekezdése alapján a 2012. évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések
előkészítését a munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja
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bizottságait, hogy a jövő évi munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjei
figyelembevételével fogadják el.

Határidő: 2011. december 23. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere

9. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A lakásrendelet módosítás esetében fontos dolog, hogy emeltük a bérleti díjakat, illetve hogy
pályázati úton lehet hozzájutni egy lakáshoz. Röviden és tömören erről van szó az
előterjesztésben. A mellékletben részletesen le vannak írva a négyzetméter árak. Szerintem
nagyon jó árak, nem drága.
Marján János bizottsági tag
A „Nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében történő
bérbeadás”- ez a legdrágább! Biztos meg van az oka, csak kicsit furcsának találom ezt az
összeget.
Papp István bizottsági elnök
Jegyző asszony, miért van ez így?
dr. Szikszai Márta jegyző
A lakástörvény értelmében bele kellett venni, nem most, hanem még 2010-ben, hogy miért
ennyi az ára, ezt nem tudom.
Papp István bizottsági elnök
Én is egyet értek Marján Jánossal, ezen változtathatunk. Annak, aki most bajban van, mert
lakáshitelét nem tudja törleszteni, annak ez a 415,-Ft/m2 sok. Ezt lejjebb vihetjük.
dr. Szikszai Márta jegyző
Szeretném elmondani, hogy ezek piaci alapon megállapított díjak, tehát a nem szociális alapon
pályázat útján történő bérbeadás. Ez a piaci alapúnak a kategóriája. Ez a jelen módosítás
szerint 775,- Ft/m2/hó. Ennek a százalékában lettek kiszámolva ezek a díjak annak idején, és
akkor jött ki ez a 415,-Ft/m2/hó.
Papp István bizottsági elnök
20-22 ezer forint körül van egy 50 m2-es lakás bérleti díja.
Marján János bizottsági tag
A „Nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadás” esetében hogyan
jött ki a 386,-Ft/m2/hó összeg?
dr. Szikszai Márta jegyző
Itt a tulajdonos önkormányzatnak volt az a döntése, hogy a vele valamilyen munkajogi
kötelékben álló bérlők részére ezt a jutányos árat biztosítja.
Papp István bizottsági elnök
Akik itt dolgoznak. Intézményvezetők, kórház igazgató.
dr. Szikszai Márta jegyző
Vannak itt nővérek bérlők, szociális gondozó, rendőr.
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Papp István bizottsági elnök
Akkor maradjon a 415,-Ft/m2/hó?
Marján János bizottsági tag
Lehet, hogy most csak egy vagy két emberről beszélünk, de jövőre térjünk vissza rá.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Nincs is ilyen lakás most.
dr. Szikszai Márta jegyző
Nincs rá igény, de a lakástörvény szerint bele kellett venni.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Én mást javasoltam, sokkal másabb összegeket javasoltam azért, hogy fenntartható legyen. Én
325,- Ft-ra hoztam ki m2-ét átlagban. Ezzel fenntartható a lakás-felújítási menetrend. 15 év
múlva lesz annyi pénz a kasszában, hogy újra lehet ablakot cserélni. Ez messze van még ettől
az átlagtól, de nem az én dolgom a szociális érzékenység figyelembe vétele. Én, mint
üzemeltető tettem ezt, hogy az önkormányzatnak jó legyen.
Ez úgy van kalkulálva, hogy mindenki befizeti, és ebből lehet mondjuk 5 év múlva egy festés,
15 év múlva egy ablakcsere.
Marján János bizottsági tag
Én úgy támogatom a módosítást, ha visszatérünk a későbbiekben erre a kérdésre.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a
rendeletmódosítás elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
931/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

10. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan, MÁV tanműhely bérleti szerződésének
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Egyed László irodavezető
Már ezt a szerződésmódosítás tervezetet a MÁV is elfogadta, erről tegnap értesítettek e-mailben. Az előterjesztés arról szól, hogy az eddig határozott időre megkötött és félévente
megújított szerződést határozatlan idejűvé tesszük. Egy olyan szerződés felmondás
kikötésével, hogy a szerződést tanév végével lehet felmondani. Illetve a szerződő felek
változnak, mert a megyei önkormányzat nem társulhat, mint intézmény fenntartó, ezért a
szerződő felek a MÁV és Hatvan Város Önkormányzata.
Papp István bizottsági elnök
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:
932/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan, MÁV tanműhely bérleti szerződésének
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 54-60.) mint
vagyonkezelő és bérbeadó, valamint Hatvan Város Önkormányzata és a Heves Megye
Önkormányzata (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. út 9.) mint bérlők között a Magyar Állam
kizárólagos tulajdonát képező hatvani 2602 hrsz.-ú, művelés alól kivett, középiskola
megnevezésű, 3580 m2 alapterületű ingatlan bérlete tárgyában 2009. november 27-én
megkötött bérleti szerződést a szerződő felekkel közösen a mellékelt bérleti szerződést
módosító okirat szerint módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződést módosító
okirat aláírására.
Határidő: 2011. december 31. (a szerződésmódosító okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

11. napirendi pont
Előterjesztés
Hatvan
Város
Cigány
Kisebbségi
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Önkormányzattal

kötött

dr. Szikszai Márta jegyző
Az államreform keretében az önkormányzati gazdálkodást érintő jogszabályok is megváltoznak,
új államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló új kormány határozat
kerül valószínűleg lefogadásra. Az együttműködési megállapodás a jelen jogszabályok alapján
került felülvizsgálatra. Valószínűleg, 2012. februárjában új megállapodást kell majd a Cigány
Kisebbségi Önkormányzattal kötnünk. Előzetes információk szerint a kisebbségi önkormányzat
költségvetését nem is kell majd a települési önkormányzat költségvetésében szerepeltetni.
Valami másfajta kapcsolódás lesz a két önkormányzat között. Ezt a határozatot azzal fogadja el
a tisztelt bizottság, hogy nem lesz hosszú életű.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
933/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött megállapodásról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 68. § (3) bekezdése alapján együttműködési megállapodást kötött 2011. január 1-jétől a
Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzattal a Hatvan Város Cigány Kisebbségi
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Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetéseinek, beszámolóinak összeállítására,
pénzügyi-számviteli ügyeinek segítésére vonatkozó részletes szabályokról és az eljárás
rendjéről.
A képviselő-testület felülvizsgálta az együttműködési megállapodást és úgy dönt, hogy a
megállapodást nem módosítja, a megállapodást a 2012. évre hatályában fenntartja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező
megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. december 31. (a szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

12. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan, Balassi Bálint út 3. szám alatti ingatlanon (2980 hrsz.) lévő nem
lakás célú helyiség bérbeadására vonatkozó szerződés megkötéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Egyed László irodavezető
Az ingatlan egy helyrajzi szám alatt van. Tulajdonos az önkormányzat és tulajdonos a POFOSZ
is. A POFOSZ két iroda helyiséget kapott. Ez nem befolyásolja azt, hogy a garázst – volt
rendőrségi épület felől látható két nagy vasajtó -, az önkormányzat hasznosítsa. Pályázati úton
szeretnénk hasznosítani.
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:
934/2011. (XII. 13.) 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 3000
Hatvan, Balassi Bálint út 3. szám alatti ingatlanon lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség
(garázs) bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja.
Határidő: 2011. december 20.
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Jegyzői Iroda

13.

napirendi pont

Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára
történő 2012. évi albérletbeadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Szikszai Márta jegyző
A Városgazdálkodási Zrt-vel újragondoltuk az uszodának és az intézményi úszásoktatásnak a
tárgykörét, és arra jutottunk, hogy jogilag helyes és követendő, ha bérleti díjba - az
önkormányzat intézményei fizetnek az uszoda használatáért – az előző évek gyakorlatával
szakítva, nem keverjük bele az önkormányzati támogatási részt. Azért, mert itt egy feltűnően
értékaránytalan óradíj jönne ki, hiszen nem önkormányzati intézmények részére ettől sokkal
kedvezőbben adja bérbe a Zrt. az uszodát. Ezért mi, egy harmadik személyeknek is
megszabott piaci árat tettünk be ebbe, óradíjas lett. Ez alapján került átdolgozásra a bérleti
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szerződés is, amit az intézmények kötnek meg majd a Zrt-vel. Felkészültünk minden
eshetőségre. Azért is jó ez az óradíj alapú elszámolás, ugyanis az uszoda műszaki szakértői
véleményre alapozott működése márciusig biztosított. Márciusig ki mennyit úszott, annyit fizet.
Ez így sokkal tisztább és áttekinthetőbb konstrukció.
Bontó feltételként tettük bele a szerződésbe azt, hogy ha szakértői véleményre alapozottan az
uszoda biztonságos és rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik, akkor ez a szerződést
bontja. A szerződés egyébként határozatlan időre köttetett az intézmények és az uszoda között
és természetesen rendes felmondásra is lehetőség van.
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:
935/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára történő
2012. évi albérletbeadásáról 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 év január 1. napjától június 15.
napjáig, illetve szeptember 1. napjától december 31. napjáig tartó igénybevétel mellett a jelen
határozat 13. számú melléklete szerint oly módon, hogy a nagycsoportos óvodások, valamint
az általános iskolai tanulók egy évben csoportonként minimum 10 órát úszásoktatásra
vehessenek igénybe jelen határozat 1-12. számú mellékletét alkotó szerződéstervezetek
szerint.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. január 1-jétől 2012. december 31-ig
biztosítja az intézményi úszásoktatás fedezetét a jelen határozat 13. számú melléklete szerint
mindösszesen 19.845.000,-Ft + ÁFA értékben, amelyből az önkormányzati intézmények
költségvetésébe átcsoportosításra kerül 17.794.350,- Ft+ ÁFA, valamint az Újhatvani Római
Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 2.050.650,-Ft+ÁFA
a 2012. évi költségvetés terhére.
Határidő: 1.) 2011. december 31. (az albérleti szerződés megkötésére)
2.) 2012. február 15. (az önkormányzat 2012. évi költségvetése elfogadásakor)
Felelős: 1.) a közoktatási intézmények vezetői
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:
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936/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára történő
2012. évi albérletbeadásáról 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
Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) részére 2012. január 1-jétől
2012. december 31-ig biztosítja az úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek anyagi
fedezetét, azaz a jelen határozat melléklete szerint mindösszesen 1.425.000,- Ft + ÁFA
értékben, amelyből az önkormányzati intézmények költségvetésébe átcsoportosításra kerül
1.072.500,- Ft+ ÁFA, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra
kerül átadott pénzeszközként 352.500,- Ft+ÁFA a 2012. évi költségvetés terhére.

Határidő: 2012. február 15. (az önkormányzat 2012. évi költségvetése elfogadásakor)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.

14. napirendi pont
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtárnak nyújtandó támogatásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Ludányi Brigitta oktatási referens
Két dologról lenne szó az Ady Endre Könyvtárnak nyújtandó támogatás kapcsán. Az egyik az
1990 óta megjelenő Hatvani Kalendárium jövő évi megjelentetése lenne. 510 példányban
készülne el, és ennek a költsége 800.000,- Ft-ot jelent, amely a könyvtár költségvetésében nem
áll rendelkezésre.
A másik pedig berendezési tárgyakra vonatkozik. Valamikor 2004-től 2011-ig a könyvtár és a
művelődési ház egy intézmény volt, a berendezési tárgyaik közösek voltak. A szétválás után
ezek a berendezési tárgyak a művelődési házhoz kerültek, ezért most a könyvtár 4 db kiállítási
paravánt és 6 db parti asztalt szeretne vásárolni, melyeknek beszerzéséhez 300.000,- Ft
támogatást kér.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. 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:
937/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az Ady Endre Könyvtárnak nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000
Hatvan, Kossuth tér 3.) részére a Hatvani Kalendárium 2012. évi megjelentetése érdekében
800.000,- Ft támogatást nyújt átadott pénzeszközként, mely összeg Hatvan város 2011. évi
költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2/d. mellékletének „Fenntartói
pályázat önerő” című sorában átcsoportosítás révén rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. december 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási 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:
938/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az Ady Endre Könyvtárnak nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000
Hatvan,Kossuth tér 3.) részére a 4 db kiállítási paraván és 6 db parti asztal beszerzése
érdekében 300.000,-Ft támogatást nyújt átadott pénzeszközként, mely összeg Hatvan város
2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2/d. mellékletének
„Közoktatási, közművelődési szakértői díjak” című sorában átcsoportosítás révén rendelkezésre
áll.
Határidő: 2011. december 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

15. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város közoktatási esélyegyenlőségi
elkészítésére vonatkozó szerződés megkötéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

intézkedési

tervének

Ludányi Brigitta oktatási referens
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 105. § alapján a helyi önkormányzatnak
rendelkeznie kell közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel. Jelen pillanatban is van
ilyen, de mivel átalakult a közoktatási rendszerünk városi szinten, ezért indokolttá vált új
intézkedési terv elkészítése. Az SZMSZ szerint 3 árajánlatot kell bekérni, megtörtént az
árajánlatok bekérése. A legkedvezőbb ezek közül az Edify Szolgáltató Kft ajánlata volt.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati
javaslat elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
939/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervének elkészítésére
vonatkozó szerződés megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közoktatási esélyegyenlőségi
intézkedési tervének elkészítésével az Edify Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1045 Budapest, Rózsa
u. 3.) bízza meg 200.000,- Ft + ÁFA összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt és egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozási szerződés
aláírására. A pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.)
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
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Határidő: 2011. december 20. (a vállalkozási szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

16. napirendi pont
Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény
átszervezéséről és a jogutódintézmények magasabb vezetői pályázatainak
meghirdetéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Szikszai Márta jegyző
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen Hatvan Város Önkormányzata 655/2011. (XI. 24.) számú
határozatában döntött a szociális és gyermekjólléti ellátórendszer intézményi struktúrájának
átalakításáról, mely alapján a Szivárvány átszervezésére van szükség.
Jelen előterjesztésben ennek a határozatnak a végrehajtása történik meg. Egyrészt létrejön
jogutód intézményként a Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat, másrészt a Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat. A szakfeladatokat a két intézmény területére elosztottuk. Látható az,
hogy minden szakfeladat szerepel az intézmények között, amelyek megszüntetéséről a
képviselő-testület koncepcionális szinten már döntött. Gondolok itt a támogató szolgálatra.
Illetve a pályázat sikerességétől tettük függővé a közösségi pszichiátriai ellátást. Döntöttünk a
módszertani központ visszaadásáról a kormányhivatalnak. Jelenleg még nem jött meg a
határozat. Tehát ez mind szerepel benne.
Papp István elnök
Tehát ésszerűsítésről van szó. Reméljük költséghatékonyabb lesz a működés.
Mikó János bizottsági tag
Én tartózkodni kívánok minden határozati javaslattal kapcsolatban, mert szerintem, ahogy eddig
működött, úgy működhetett volna továbbra is. Semmi rációt nem látok abban, hogy ez így jobb
lesz, de majd kiderül a jövőben.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

940/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény átszervezéséről és
a jogutód intézmények magasabb vezetői pályázatainak meghirdetéséről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 655/2011. (XI. 24.) sz. határozatához
kapcsolódóan a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben az iskolai
szociális munka 2011. december 31. napjával való megszüntetésével egyidejűleg az ezen
feladatkörhöz tartozó álláshelyet (1 fő) megszünteti.
Határidő: 2011. december 31. (az álláshely megszüntetésére)
Felelős: a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény igazgatója
(magasabb vezetője)
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
941/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény átszervezéséről és
a jogutód intézmények magasabb vezetői pályázatainak meghirdetéséről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás gesztora a társult települési önkormányzatok
egyetértésével a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményt (székhely:
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.) 2012. április 30. napjával megszünteti, továbbá elfogadja a
megszüntető okiratot, amely a jelen határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2011. január 5. (a megszüntető okirat kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
942/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény átszervezéséről és
a jogutód intézmények magasabb vezetői pályázatainak meghirdetéséről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás gesztora a társult települési önkormányzatok
egyetértésével a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény önálló
jogutódintézményeként a családsegítés feladatellátás, a háztartási adósságkezelés, a
gyermekjóléti szolgáltatás, a módszertani gyermekjóléti szolgálat, a támogató szolgáltatás, a
közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére, valamint az értelmi fogyatékkal élők napközi
otthona feladatok vonatkozásában 2012. május 1. napi hatállyal létrehozza a Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.) elnevezésű intézményt,
mely munkajogi jogutóda a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Intézménynek, továbbá elfogadja annak alapító okiratát, amely a jelen határozat mellékletét
képezi.
Határidő: 2011. január 6. (az alapító okirat kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

Papp István bizottsági elnök
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
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943/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény átszervezéséről és
a jogutód intézmények magasabb vezetői pályázatainak meghirdetéséről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás gesztora a társult települési önkormányzatok
egyetértésével a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény önálló
jogutódintézményeként a bölcsőde, a védőnői szolgálat, az ifjúság-egészségügyi szolgálat,
valamint az anyatejgyűjtő feladatok vonatkozásában 2012. május 1. napi hatállyal létrehozza a
továbbiakban Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában működő Bölcsőde és
Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 1.) elnevezésű intézményt,
mely munkajogi jogutóda a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Intézménynek, továbbá elfogadja annak alapító okiratát, mely a jelen határozat mellékletét
képezi.
Határidő: 2011. január 6. (az alapító okirat kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

Papp István bizottsági elnök
Az ötödik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
944/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény átszervezéséről és
a jogutód intézmények magasabb vezetői pályázatainak meghirdetéséről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás gesztora a társult települési önkormányzatokkal
egyetértésben a jelen határozat melléklete szerint a 2012. május 1-jén létrejövő Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.) igazgatói (magasabb
vezetői) beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé.
Határidő: 2011. december 20. ( a pályázati felhívás közzétételére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

Papp István bizottsági elnök
A hatodik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
945/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény átszervezéséről és
a jogutód intézmények magasabb vezetői pályázatainak meghirdetéséről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerint a 2012.
május 1-jén létrejövő Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Hajós
Alfréd u. 1.) igazgatói (magasabb vezetői) beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást
tesz közzé.
Határidő: 2011. december 20. ( a pályázati felhívás közzétételére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

17. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan város központi részének közlekedési vizsgálatáról
(Tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Fritsch Márta főépítész
Az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet
lehetőséget ad arra, hogy alkalmazzuk az 50 %-os mérséklést a parkolásban, amennyiben ezt
közlekedési vizsgálattal támasztjuk alá. Ez a közlekedési vizsgálat a belvárosra fog kiterjedni,
vizsgálja a tömegközlekedési ellátottságot, a használati sajátosságokat. A lényeg az, hogy ha
egy új intézmény létesül – jelen esetben a Vadászati Múzeum nyitása aktuális -, akkor ennek a
közlekedési vizsgálatnak az eredményeként az önkormányzat megalkothatja a parkolási
rendeletét az 50 %-os mérsékléssel és kevesebb parkolót kell létesíteni, például a múzeumhoz.
De bárki bármilyen beruházást eszközöl a belváros területén, mondjuk egy éttermet létesít,
akkor lesz erre lehetőség.
Papp István elnök
Ehhez kell a tanulmány.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért javasolta
annak elfogadását
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
946/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város központi részének közlekedési vizsgálatáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VIAMED 2002 Bt.-t (székhely: 2500
Esztergom, Béke tér 52.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg
nettó 500.000,- Ft + ÁFA összegben Hatvan város központi részének közlekedési tervének
elkészítésével.
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.)
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

18. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 2685/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú telken történő parkoló
építési engedélyezési tervének megrendeléséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Fritsch Márta főépítész
Mivel műemléki telek, és nem könnyű a parkolási lehetőséget megoldani a Vadászati
Múzeumnak, ezért kell, hogy létesüljön ez a parkoló. Ezt engedélyeztetni kell. Itt rögtön úgy
fogom összehangolni a két munkát, hogy már az 50 %-os mérséklést lehet majd alkalmazni.
Mikó István bizottsági tag
Ez a parkoló a Bástya utcában lesz?
Fritsch Márta főépítész
Igen.
Mikó István bizottsági tag
A sportcsarnok majd ahol lesz, annak a parkolói helyét nem zavarja?
Fritsch Márta főépítész
A kettőt együtt vizsgálva terveztetjük meg. Annak a helyét nem zavarja, azt a területet
fenntartjuk.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
947/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 2685/1 hrsz.-ú önkormányzati telken történő parkoló építési
engedélyezési tervének megrendeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VIAPLAN 2001 Bt.-t (székhely: 1145
Budapest, Bosnyák u. 1/a), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza
meg nettó 650.000,- Ft + ÁFA összegben a hatvani 2685/1 hrsz.-ú telken kialakításra kerülő
parkoló építési engedélyezési terveinek elkészítésével.
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.)
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

19. napirendi pont
Előterjesztés a Felszabadulási emlékmű költségbecslési munkarészének elkészítésére
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Fritsch Márta főépítész
A Felszabadulási emlékmű megszüntetésének szándékáról a képviselő-testület hozott egy
határozatot. Kikötésként szerepelt, hogy kérjünk be költségbecslési munkarészre árajánlatot. Az
a furcsaság történt, hogy megkértük a három árajánlatot, egy illető átvette, de nem küldött
ajánlatot, egy illető kidolgozta a költségbecslést költségtérítés nélkül, egy pedig a munkarész
elkészítésére adott árajánlatot. Egyik sem teljes körű ajánlat. Az exhumálási munkarészt nem
tudták bevállalni, mert az saját szakembert igényel, úgy hogy az egy következő lépés lesz majd.
Az javasolnám, hogy azért, hogy ne csak egy költségvetés álljon a rendelkezésünkre, aki
szintén adott ajánlatot, attól is kérjünk be költségvetést, hogy lássuk a várható költségeit ennek
a munkának.
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Papp István elnök
Tehát most ezt a 31.500,- Ft-os elfogadjuk, az exhumálásra majd külön lesz.
Mikó János képviselő
Azzal nem értek egyet, ami a testületi ülésen is elhangzott, hogy az átszállítás és a helyreállítás
ugyanannyiba kerül. Szerintem biztos, hogy ez nem egyforma költség lesz.
Fritsch Márta főépítész
Technológiájában ez biztos, hogy úgy fog kinézni, hogy teljesen új alapja lesz és egy
magszerkezetet felépítenek rá és erre jelenik meg ez az obeliszk. Mi úgy írtuk ki a pályázatot az
ajánlatkérésre, hogy meg kell tartani minél több kőtáblát.
Mikó János képviselő
Ott van már vagy 60 éve, engem nem zavar, tőlem maradhat ott, ahol most van.
Papp István elnök
Nem megszüntetni szeretné az önkormányzat, hanem áthelyeztetni. A felújítás és az
áthelyezés költsége pedig körülbelül egyforma.
Mikó János képviselő
Meg van már az engedély?
Papp István elnök
Még folyamatban van. Az orosz nagykövetség előtt van. Körültekintően és jogszerűen kell
eljárni. Ez egy kegyeleti eljárás is, senki nem szabad megsértenünk.
Mikó János képviselő
Erről van szó, hogy már 4-5 alkalommal is lett kérvényezve és mindig elutasították.
Fritsch Márta főépítész
Igen, de most új törvény van érvényben. Most megkérvényeztük, és ha erre az oroszok nem
reagálnak, 2 év múlva mindenféle kérvényezés nélkül megtehetjük.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további 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:
948/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Felszabadulási emlékmű költségbecslési munkarészének elkészítéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth Dávidtól (székhely: 1044 Budapest,
Vas Gereben u. 18) megrendeli 25000 Ft+ ÁFA azaz bruttó 31250 Ft értékben a Felszabadulási
emlékmű áthelyezésének költségeire vonatkozó költségbecslését, amely összehasonlítási
alapot nyújt a Módy Péter (székhely: 2112 Veresegyház, Csokonai u. 55.) által 0Ft-ért beadott
tételes árajánlat összehasonlítására.
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.)
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. január 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján
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2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Felszabadulási emlékmű alatt található
halottak exhumálására nettó 12.000.000 Ft keretösszeget biztosít, mely az önkormányzat 2012.
évi költségvetésében tervezésre kerül.
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

20. napirendi pont
Előterjesztés a költségvetési intézmények 2012. január 1-jétől érvényes élelmezési
nyersanyagnormáinak és rezsiköltségének megállapítására
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária irodavezető
Az élelmezési nyersanyagnormákat a képviselő-testület évente kétszer tárgyalhatja. Kétszer
nézheti át a térítési díjakat, hogy az intézményekben hogy alakulnak. Ez tavaly nem történt
meg, mert akkor a Képviselő-testület úgy döntött, hogy még a 2010. évi árakon történik az
élelmezés. Áttekintettük Zrt-vel és bölcsődékkel közösen, hogy – mivel már voltak az élelmezési
költségek területén árváltozások, sőt 2012. évre már az ÁFA változás is szerepet játszik -, ezért
az ő javaslataik alapján beépítésre kerültek a változások.
A törvény lehetőséget adott volna a bölcsődék esetében a nyersanyagnormán kívül a
rezsiköltség, sőt személyi térítési díjak beszedésére is, de jelenleg ezzel a lehetőséggel nem
éltünk.
A határozati javaslatban kb. 5-7 %-os növekedéssel számoltunk.
A Zrt. eddig 72 %-os rezsiköltséggel számolt, 2012 évben az üzleti tervében 70 %-ra
csökkentette ezt a rezsiköltséget.
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:
949/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében megtárgyalta a költségvetési intézmények 2012.
január 1-jétől érvényes élelmezési nyersanyagnormáinak és rezsiköltségének megállapításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetési szerveknél
(Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény Bölcsődék, Százszorszép
Óvoda, Napsugár Óvoda, Brunszvik Teréz Óvoda, Vörösmarty téri Óvoda, Gesztenyéskert
Óvoda, Varázskapu Óvoda, Csicsergő Óvoda, 5.sz. Általános Iskola, Kossuth Lajos Általános
Iskola, Kodály Zoltán Általános Iskola, Szent István Általános Iskola, Bajza József Gimnázium
és Szakközépiskola, Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola,
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium) 2012. január 1-jétől érvényben
lévő nyersanyagnormákat és rezsiköltséget az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Bölcsődék
2012. január 1-jétől

Nettó növekedés

Nettó ÁFA Bruttó
(27%)

%-ban

Bruttó érték
növekedés
%-ban

Ft-ban
Saját konyhai ellátás 362

98 460

3,4
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5,0

2. Óvodák és általános iskolák részére a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Zrt. működtetésében
2012. január 1-jétől
Nettó növekedés
Nettó ÁFA Bruttó
(27%)

%-ban

Bruttó érték
növekedés
%-ban

Ft-ban
Óvodák
tízórai

67

18

85

6,3

6,3

ebéd

217

58

275

4,3

5,8

uzsonna

55

15

70

10,0

7,7

Összesen:

339

91

430

5,6

6,2

tízórai

79

21

100

5,3

5,3

ebéd

264

71

335

3,9

6,3

67

18

85

6,3

6,3

410 110

520

4,6

6,1

Általános Iskolák

uzsonna
Összesen:

Rezsiköltség az ÁFA nélküli nyersanyagnorma 70 %-a.
3. Középiskolák tanulói részére a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
működtetésében
2012. január 1-jétől

Nettó növekedés
Nettó ÁFA Bruttó
(27%)

%-ban

Bruttó érték
növekedés
%-ban

Ft-ban
Reggeli

157

43

200

3,3

5,3

Ebéd
283 77
360
4,0
Vacsora
213 57
270
4,4
Összesen
653 177
830
4,0
Rezsiköltség az ÁFA nélküli nyersanyagnorma 70 %-a.

5,9
5,8
5,7

Határidő: 2012. január 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
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21. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan Gódor K. u. 12. I/15. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás
üzemeltetésre történő átadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Röviden arról van szó, hogy volt egy eltartási szerződésünk egy Fülöp Józsefné nevű hölggyel,
aki augusztusban elhalálozott, és vagyona az önkormányzatra szállt. Értékbecslés alapján
5.535.000,- Ft értékű az ingatlan, amelyet a Zrt-nek átadunk hasznosításra.
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:
950/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan, Gódor K. u. 12. I/15. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás
üzemeltetésre történő átadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
önkormányzati tulajdonba került 4568/36/A/12 hrsz.-ú, természetben Hatvan, Gódor K.
u. 12. I/15. sz. alatt található 41 m2 ingatlan az önkormányzat vagyonában 5.535.000,Ft forgalmi értéken nyilvántartásba vételre és az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendeletének – 5. számú függeléke – nem szociális alapon bérbe adott
lakások köre – kiegészítésre kerüljön.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor K. u. 12. I/15. sz. alatti, 4568/36/A/12 hrsz.-ú
ingatlan a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (továbbiakban: közszolgáltató) között létrejött önkormányzati tulajdonú
lakások üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés szerint közszolgáltató
részére átadásra kerüljön.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján

22. napirendi pont
Előterjesztés a rászorulók részére történő ingyenes meleg étel osztásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
1000 adag meleg ételt kellene kiosztani a két templom előtt. Kétségeim vannak, bár nagyon jó
ötletnek tartom. Kétségeim vannak afelől, hogy mindenféle ember megjelenik majd ott, és nem
feltétlenül csak azok, akik rászorulnak.
Támogassa az önkormányzat a karácsonyi ételosztást, csak egy kicsit más formában. Kicsit
módosítanám, tehát azok a nyugdíjasklubok és nyugdíjas otthonok kapnának, akik igazán
rászorulnak, és pluszban még a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak is besegítenénk olyan 120130-ezer forint összegig.
Én így javasolnám a megvalósítást, mert kicsit furcsának találnám, ha elkezdenénk ételt osztani
a templomok előtt. Hatvan város szerencsére abban a helyzetben van, hogy nincs sok
hajléktalan, bár szegény családok élnek itt is. De nem szeretném, ha olyan emberek is sorba
állnának, akik egyáltalán nincsenek rászorulva.
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A Máltai Szeretetszolgálatot azért venném bele, mert rajtuk keresztül biztos, hogy eljut a
hajléktalanokhoz. Karácsonykor be is szoktak gyűlni hozzájuk az otthontalan emberek. Ez a
támogatás segítség lenne nekik ilyenkor a karácsonyi hangulat megteremtésében.
Bagi Miklós bizottsági tag
Ez az ételosztás lett egyeztetve a plébániákkal? Mennyi ideig tart ennek a kiosztása?
Papp István bizottsági elnök
Ez az ételosztás nem történik most meg ilyen formában. Azt javasoltam, hogy a
nyugdíjasklubok, otthonok kapják meg. A templomok előtt ételosztás nem lesz. Az előbbiekben
elhangzottakat fogom módosításba beadni.
Mikó János bizottsági tag
Itt csak a nyugdíjasokról van szó. De a nagycsaládosokra is, a sok gyerekesekre, akik krumplit
is kaptak, rájuk is kellene gondolni. Nem a nyugdíjasok ellen vagyok.
Papp István bizottsági elnök
Hogyan? Hat gyerek odamegy és elvisz hat tál levest? Aki eleve rászorult karácsonyra az a
szociális osztályon úgyis kér segítséget és kapnak. Ez egy gesztus lenne, hogy ilyen még nem
volt.
Mikó János bizottsági tag
Nem akarom mondani, kik kapnak.
Papp István bizottsági elnök
Kap mindenki, aki rászorult. Ugyanúgy lehetett menni a krumpliért is mindenkinek, és nem
biztos, hogy mindenki olyan volt, aki igazán rászorult. De elment, megkapta, mert jogosult volt a
rendelet szerint.
Én úgy vélem, hogy az eredeti előterjesztés szerinti formában csak zűrzavar lesz belőle. Tehát
támogassuk azt, a mit elmondtam, a nyugdíjasklubokat, az idősek szociális otthonait és a Máltai
Szeretetszolgálatot. Aki rászorult igazán a meleg ételre, az odamegy a Máltai
Szeretetszolgálathoz és megkapja.
Mikó János bizottsági tag
A nyugdíjas otthonok lakói eleve minden nap kapnak meleg ételt. Akik meg nem biztos, hogy
minden nap esznek meleg ételt - sok gyereket ismerek ilyet Újhatvanban is -, azoknak kellene
kiosztani. Én nem tudom ezt támogatni.
Papp István bizottsági elnök
Olyat esetleg még lehet, hogy a szociális osztályon feliratkozik, hogy ő nagycsaládos és
rászorul, mert nem tud meleg levest, esetleg bejglit biztosítani a családjának. Le lehet
szervezni.
De ha lemegyünk a térre, akkor csak veszekedés, verekedés lesz az osztásnál és esetleg
utána pedig bennünket szidnak, mint a mikuláscsomag osztásnál. Jövőre ezt másképp kell
majd megszervezni, de mindenki megkapja, ami jár. Ez az első volt, jövőre jobban szervezett
lesz.
Kérem a bizottsági tagokat, hogy az általam javasolt módosításokat támogassák. Az 500 ezer
forintos keretösszeget megszavazzuk, és ilyen módon lesz szétosztva.
Mikó János bizottsági tag
Én vetettem fel ezt az ötletet, szerencsére napirendre is került, de ilyenformán, hogy csak a
nyugdíjasoknak legyen szétosztva, én nem tudom támogatni.
Kondek Zsolt képviselő
Én jó néhány ilyen ételosztást végig néztem már, hogyan zajlik. Az, hogy a hajléktalanoknak
időnként néha jut, az nagyon jó dolog. Az összes potyaleső, aki az ingyen kajára odamegy, az
ide is ide fog jönni.
Mikó János bizottsági tag
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Azt ki lehet szűrni.
Kondek Zsolt képviselő
Létezik olyan névsor, aki jogosult erre a támogatásra, és azoknak juttassunk valamilyen
formában.
Papp István bizottsági elnök
Szociális osztályon keresztül úgyis fognak kapni.
Mikó János bizottsági tag
A mikuláscsomagokkal kapcsolatosan kérdezném, többektől hallottam, hogy 300,- Ft-ot be
kellett fizetni. Mire kellett befizetni és hová?
Papp István bizottsági elnök
Kinek fizettek be? Ki mondta ezt?
Mikó János bizottsági tag
Az óvodából, tőlem kérdezték.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Kissé parttalanná vált a vita. Szeretném kérni elnök urat, hogy annak adjon szót, aki jelentkezik.
A Mikulásünnepségnek nem a csomagosztás lett volna a lényege, hanem hogy egy olyan
rendezvény legyen, amelynek üzenete van, hogy megemlékezzünk valamiről. Ennek csak egy
eszköze volt a csomag. Fontosabb, hogy egy ilyen ünnepségnek legyen tartása.
Az ételosztással kapcsolatosan pedig szeretném elmondani, hogy sajnos egy tál étellel nem
oldunk meg semmit, sokkal fontosabb az a gesztus, amit ezzel karácsony ünnepén nyújtani
tudunk. Nem a vaktában történő osztás lenne a megfelelő, hanem a konkrét, szervezett
megmozdulás, bár én nem látom még a fizikai megvalósulásának a mikéntjét. Szerintem
nekünk nem ez a feladatunk, hanem az, hogy gesztust gyakoroljunk, és megtaláljuk azokat az
utakat – pl. a Máltai Szeretetszolgálatot – akiken keresztül eljuthatunk azokhoz, akiknek
valóban szükségük van ezekre a támogatásokra.
Marján János bizottsági tag
Igen, azt gondolom, gesztusértékűnek kell lennie, ha osztunk valakinek valamit. Ki kellene
próbálni a dolgot. Azokat az embereket, akik szociálisan rászorultak, azokat egész évben
figyelték és bízom benne, hogy kaptak is ellátást. Ez pedig, hogy egy templom előtt vagy
plébánia előtt van egy ilyen, én Hatvanban még nem láttam. Azt gondolom, hogy meg kellene
látni.
Mikó János bizottsági tag
Nem kell feltétlenül templom előtt osztani.
Marján János bizottsági tag
A kereszténység ünnepe a karácsony, miért ne lehetne templom előtt.
Papp István bizottsági elnök
Ez olyan kellemetlen. Valaki a szociális osztálytól kap egy cédulát az kaphat, valaki meg csak
úgy odajön annak pedig nem adunk. Szerintem ez nem a legjobb megoldás. Lesznek, akik majd
üstökkel jönnek.
Marján János bizottsági tag
Biztos, hogy meg lehet valahogy oldani.
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Papp István bizottsági elnök
Azt javaslom, az idén maradjunk annál a változatnál, amit én felvázoltam, és jövőre egy jobb
előkészítés után térjünk vissza az eredeti változatra. Rövid az idő már a megfelelő
előkészítésre.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Lenne egy ügyrendi javaslatom. Sok a bizonytalanság a végrehajtás módjával és mikéntjével
kapcsolatosan, ezért halasszuk el a döntést csütörtökre. Gondoljuk át, és több javaslat közül
tudunk választani.
Bagi Miklós bizottsági tag
Teljesen egyetértek, nem tudunk róla dönteni. Ez a határozati javaslat van előttünk, vagy
támogatjuk, vagy elvetjük.
Papp István bizottsági elnök
Akkor ezt most levesszük napirendről és csütörtökön reggel még testületi előtt módosítva
megtárgyaljuk.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Én úgy látom, hogy még több előkészítés szükségeltetik. A módját, a körülményeit rendesen
tisztázni kell.
Mikó János bizottsági tag
Ragaszkodtam volna ahhoz, hogy most döntsünk, mert ha testület elé kerül, akkor ott úgy is az
van, amit a FIDESZ jónak lát.
Papp István bizottsági elnök
Csütörtökön még testületi ülés előtt, reggel tárgyaljuk újra.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Én nem azt mondtam, hogy vessük el, csak dolgozzuk ki jobban, pontosabban a részleteit.
Csak a jól szervezett, jól célzott rendezvénynek van értelme.

Papp István bizottsági elnök
Kérte, hogy jegyzőasszonnyal legyen konzultáció, majd kérte a napirendi pont levételét és
csütörtöki újratárgyalását. A határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
951/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
„A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elfogadta Papp István bizottsági elnök
ügyrendi javaslatát, miszerint a meghívón feltüntetett 22. napirendi pont (Előterjesztés a
rászorulók részére történő ingyenes meleg étel osztásról) a bizottság 2011. december 13-i
ülésének napirendjéről levételre kerüljön.”

23. napirendi pont
Beszámoló a környezetvédelmi tanácsnok 2011. évi tevékenységéről
(Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati javaslat
elfogadását.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
952/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok
előterjesztésében megtárgyalta a környezetvédelmi tanácsnok 2011. évi munkájáról szóló
beszámoló előterjesztését és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a környezetvédelmi
tanácsnok 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

24. napirendi pont
Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról
(Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Bizottság

átruházott

Papp István bizottsági elnök
Bizottságunk 23 nyílt ülésen, 9 db zárt ülésen eddig összesen 899 db határozatot hozott.
Ezek táblázatos formában, áttekinthetően össze vannak foglalva.
Papp István bizottsági elnök
Mivel a beszámolóval kapcsolatban egyéb észrevétel nem volt, javasolta a beszámoló
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
953/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 2011. évben átruházott hatáskörben
eljárva hozott határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

25. napirendi pont
Előterjesztés a Markovits Kálmán Uszoda működési rendjének módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella irodavezető
A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt., mint az uszoda üzemeltetője
megküldte kezdeményezését, hogy a működési rend módosításra kerüljön a nyitva tartást
tekintve, illetve a díjakat is módosítani javasolja. Jelentős változás az, hogy a lakosság részére
az uszoda minden nap este 20 óráig lenne igénybe vehető. Hétköznap és szombaton pedig 20
órától 22 óráig bérelhető lenne. Továbbá általánosan 5 %-os díjemelést javasol az üzemeltető.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Eddig 21 óráig volt nyitva.
Decsi Ferenc
Este 10-ig volt nyitva, de nem volt szinte semmilyen létszám. Végig néztünk jó pár hónapot,
egy-két ember vette igénybe, egy-két napon. Ezért nem érdemes ott tartani a személyzetet,
világítást biztosítani. Ehelyett inkább intézményeknek adnánk bérbe. Óriási veszteség van az
uszodánál, sajnos ezzel a vízfelülettel nem tudunk több embert beengedni. A többi időt pedig a
sportegyesületek illetve a gyógyúszás teljesen lefoglalja.
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Lestyán Balázs bizottsági tag
Este 6 és 8 óra között, amikor a lakosság is leginkább igénybe venné. Ilyenkor van még közben
úszásoktatás is?
Decsi Ferenc
Igen, van. Hajtanak bennünket, hogy legyen bevétel. Van olyan sportegyesület is, aki
belecsúszik ebbe az időbe, de ők nem az egész uszodát bérlik.
A cél a látogatottság növelése. Cégeknek, önkormányzatnak, kórháznak felajánlani egy-egy
órát.
Vezetjük azt, hogy hányan lépnek be az uszodába, adott órában. Az este 7-8 órás időszakban
belépnek 3-an, 4-en, később pedig már szinte senki.
Sajnos kicsi a vízfelület is.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Én személy szerint nagyon sajnálom, de megértem a gazdasági okokat. Kétségtelenül erős
indok a nyitva tartás rövidítésére. Én is járok úszni, valóban nagyon sokan vannak és én is alig
várom azt a 7-8 órai időszakot, amikor kevesebben vannak, de valóban 8 óra után már nem túl
sokan vannak.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a határozati
javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
954/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
Megtárgyalta a Markovits Kálmán Uszoda Működési rendjének módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-on felvett
Markovits Kálmán Városi Uszodát magában foglaló ingatlan tulajdonosa és bérbeadója,
valamint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhelye: 3000 Hatvan,
Szepes B. út 2.) egyszemélyes tulajdonosa a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési
rendjét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal állapítja meg 2012. január 1-jétől kezdődő
hatállyal.
Határidő: 2012. január 1. (közzétételre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

26. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának
környezetvédelmi tevékenységének ellátásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

intézményei

munka-,

tűz-

Papp István bizottsági elnök
Volt egy régi szerződés, amit felmondtunk. Új árajánlatokat kértünk be. Ugyanaz a cég, aki
eddig látta el a feladatot, olcsóbban elvállalta.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Ezért az összegért bizonyosan megfelelően fogja teljesíteni a feladatot?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Ha nem, akkor nem teljesítés miatt a szerződés megszűnik.
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Lestyán Balázs bizottsági tag
Mert egyre szigorúbbak és egyre bonyolultabbak ezek szabályzók, és ne csak arról szóljon,
hogy kitöltésre kerülnek a papírok, hanem ténylegesen ellenőrizze, hogy megvannak a dolgok,
betartják az előírásokat, működnek az eszközök, tűzoltó készülékek hitelesítve vannak, stb.
Ne csak papírgyártás legyen, hanem tényleges munkavégzés.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Az EU-Synchronic Kft. látta el eddig is a feladatot, most jelentősen csökkentette a díjtételeit.
Eddig a munkájával nem volt gond, az intézményekben is rendszeresen megjelent ellenőrizni.
Erről a Zrt. is tud referálni, mert rendszeresen feléjük jelzik az intézmények, hogy mi lenne
szükséges. Amennyiben nem fogja a munkáját a jövőben is megfelelően ellátni, a szerződést fel
lehet mondani.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
955/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzatának intézményei munka-, tűz,- és környezetvédelmi
tevékenységének ellátásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat
intézményeinek munka-, tűz-, és környezetvédelmi tevékenységének ellátásával 2012. január
1-jétől az EU-Synchronic Környezetbiztonsági Kft.-t (székhely: 1139 Budapest, Szegedi u. 3.)
bízza meg nettó 199.000,-Ft/hó+ÁFA összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2012. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
Határidő: 2011. január 2. (a szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

27. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és
a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról, valamint a vízterhelési díj
megállapításáról szóló 34/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A vízdíjrendelet módosításról van szó, a következő évi vízdíjak és csatornadíjak emeléséről
Mikó János bizottsági tag
Szeretném megkérdezni, hogy a Vízmű-vel volt-e már egyeztetés ezzel az üggyel
kapcsolatosan. Tavaly volt, és ha még ezután lesz, akkor szeretnék rajta részt venni.
Papp István bizottsági elnök
Szerintem már volt egyeztetés.
Mikó János bizottsági tag
Akkor ismét kimaradtunk belőle. Tavaly is kimaradtunk volna, ha nincs az aláírásgyűjtés, mert
senki sem szólt.
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Papp István bizottsági elnök
Most itt van az igazgató úr, lehet kérdezni tőle.
Ágó József
Szeretném elmondani, hogy én most itt, mint hatvani járás vezetése vagyok jelen, hatvani
üzemegységet képviselem.
Az előterjesztésben szereplő 4,2 %-os változás egy szerény mutató, ismerve az inflációs
rátákat. Azt azonban el kell mondanom, hogy itt főleg a csatorna körül van a probléma.
Mindenki normális szolgáltatást szeretne kapni, és ennek van egy ára.
Azt anyagban, amit kaptak, lehet látni, hogy mi nagyon jó helyen állunk az országban. Akkor
sem árulok el titkot, ha elmondom, hogy abból is lehet ezt látni, hogy több település is
megkeresett bennünket, hogy csatlakozni akarnak hozzánk. Több csatlakozási tárgyalás is
lezajlott már.
Arról van szó, hogy van egy törvénytervezet, amely megváltoztatja a vízművek helyzetét.
Lényeg az, hogy a vízmű legyen vízmű, a csatornamű pedig legyen csatornamű. Ez fog
kialakulni, hogy pontosan hogyan, azt még nem tudom megmondani. Az biztos, ahogy most
van, ebben a formában, ez meg fog szűnni.
Törekedtünk arra, de legalábbis én törekedtem arra, hogy ebben a térségben minél olcsóbban
tudjuk a vizet szolgáltatni.
A szennyvízközmű szolgáltatás terén jó lett volna elérni, hogy ebben a körzetben a díjtételek
egyformák legyenek. Azt elértük idáig, hogy mindenhol a 233,- Ft alapdíj van. A pluszok azok,
amik változnak. Az 1 m3 eső amortizációs költségek csökkennek, remélhetőleg az egész is
nagyban csökkenni fog, illetve be fog állni egy olyan szintre, hogy valójában így fog maradni
ennek a térségnek a díja, amely továbbra is kedvezőbb lesz az országos díjakhoz képest.
Lőrinciben például elfogadták a 76 Ft-os pluszt. Azt kell tudni, hogy ezt a 76,- Ft-ot visszaadjuk.
Papp István bizottsági elnök
Köbméterenként?
Ágó József
Igen. A gördülő beruházás keretein belül ezt fel lehet használni. Mi elviekben adók formájában
beszedjük azoktól, akik használják a csatornát és visszaadjuk az önkormányzatnak, hogy
azokat a dolgokat rendezze belőle, amelyek a csatornával kapcsolatosak. Ezt nem lehet másra
költeni.
Papp István bizottsági elnök
Lőrinciben mennyit emeltek?
Ágó József
4,6 %-ot. Egységes díjat próbálunk használni, 234,- Ft-os alapdíjat.
Marján János bizottsági tag
Mindenki 234,- Ft-ról beszél, de az előterjesztésben 233,- Ft szerepel a csatorna szolgáltatás
díjánál.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Alkut kötöttünk. A Vízmű nem erről indult, hanem 4,5 %-os emelésről. Az ivóvíz és a
szennyvízközmű szolgáltatás díjából alkudtunk. A bérleti díjon - 52,-Ft m3- pedig nem engedtünk
emelni.
Az a cél, hogy ezeket a díjakat, amelyeket elfogad a képviselő-testület, vagy megállapít mint
árhatóság, a Vízmű részéről ezeket számlázzák ki a lakosság felé. A testület nem szeretné, ha
a lakosságot nagy mértékű emeléssel terhelnénk.
Ágó József
Lőrinciben visszaadunk 76,- Ft-ot, itt pedig csak 52,- Ft-ot.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Tulajdonképpen a lakossággal fizetteti ki a Vízmű, amit idead bérleti díjat.
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Marján János bizottsági tag
A városunknak nem kell ez a pénz?
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
A bérleti díj a nyáron lett felülvizsgálva. Az értékcsökkenésnek megfelelő, az értékcsökkenési
leírás szerint elszámolt bérleti díjjal megegyezik ez az összeg, mert 2011- ben, 2012-ben az
értékcsökkenés nem változik. Úgy hoztuk ki, hogy eltolva lett egy hosszú futamidőre, hogy
évente mennyi az értékcsökkenés és mi az, amit vissza kell pótolni. Azért, hogy a lakosságnak
ne jelentsen plusz terhet. Tehát 2012-ben az értékcsökkenésnek a visszapótlása ugyanennyi.
Marján János bizottsági tag
Elég lesz az a pénz, amikor odaérünk?
Bánkutiné Katona Mária irodavezető
Ez halmozódik, mert a fejlesztési alapon kell ezeket a pénzeket kezelni. Jelenleg fel is lett
használva hitelre, az eddig elszámolt szennyvízberuházásokkal kapcsolatban, meg a
visszapótlásra már tavaly is. Az hogy 10 év múlva majd hogy kell? Gyűjtjük addig a pénzt, ami
ezután is befolyik. Minden évben megvan a felújítási terv és a visszapótlási terv.
Mikó János bizottsági tag
Tavalyi évben, ha jól emlékszem, polgármester úrral egy egyeztetésen arról volt szó, hogy
csökkentjük a víz- és csatornadíjakat. Ez már akkor sem fedte a valóságot, mert a csatornadíj
csökkent, a víz pedig drágult. Ehhez képest most ismét csak emelés lesz. Ezt én nem tudom
támogatni. Legjobb esetben is ezeknek az áraknak a szinten tartását javaslom, ha csökkenteni
nem tudunk.
Papp István bizottsági elnök
Azért oda kell figyelni az inflációra például. Az üzletben sem adják olcsóbban a tejet.
Budapesten sokkal drágább a víz. 5-600,- Ft egy köbméter.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a rendelet
módosítás elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
956/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról, valamint a vízterhelési díj megállapításáról
szóló 34/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a
mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

28. napirendi pont
Előterjesztés a köztéri órák kialakításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mikó János képviselő úr kezdeményezésére köztéri órák kerülnek elhelyezésre a városban,
ennek a kivitelezéséről szól az előterjesztés.
Mikó János bizottsági tag
A hőmérsékletjelző benne van?
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Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Igen. A főépítész asszonnyal lett egyeztetve. Az egyik digitális óra, amelyik a Mikszáth Kálmán
téren van, abban benne van, de amelyik a templom előtt van abban nincsen benne, mert az
hagyományos óra és abba nem illik a digitális kijelző.
Mikó János bizottsági tag
És a templomnál miért nem lesz?
Papp István bizottsági elnök
Oda nem illik.
Mikó János bizottsági tag
De nem is a templomhoz volt tervezve, úgy volt, hogy a COOP-tól lejjebb lesz, nem?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A helyszínről a múltkori ülésen döntött a bizottság.
Mikó János bizottsági tag
Kifejezetten a hőmérséklet kijelzőt szerettem volna. Így felesleges, hiszen ott van a templom
tetején az óra.
Marján János bizottsági tag
Muszáj megvennünk?
Papp István bizottsági elnök
Erről már határozatunk van.
Marján János bizottsági tag
A helyszínről van határozatunk.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Helyszínről és a tervezésről.
Papp István bizottsági elnök
Már körbejártátok, hogy hová lesz téve az óra. Azt mondtátok, hogy ott jó lesz.
Mikó János bizottsági tag
De nem tudtam, hogy nem lesz benne hőmérsékletjelző.
Marján János bizottsági tag
Én inkább a 6-os iskolának odaadnám felújításra ezt a pénzt.
Papp István bizottsági elnök
Felújításba benne lesz, amit kér, megkapja.
Fritsch Márta főépítész
A kérdés úgy merült fel, hogy kell két köztéri óra, Újhatvanba, Óhatvanba. Az óhatvani digitális
kijelzésű legyen és mutassa a hőmérsékletet. Én a magam szempontjai szerint kijelöltem,
leegyeztettem polgármester úrral, Tóth Csabával, ki ért vele egyet, ki nem. Hozzám az jutott el,
hogy az első helykijelölés vissza lett dobva Újra futottunk egy kört, és maradtak ezek a
helyszínek.
Mikó János bizottsági tag
Akkor sem a templom volt, ha jól tudom, hanem a COOP előtti tér.
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Fritsch Márta főépítész
Nekem feltettek egy kérdést, és én megválaszoltam bizonyos szakmai szempontokat
figyelembe véve. Nem olyan egyszerű megtalálni a megfelelő helyet. Itt van akkora hely, hogy
le lehet tenni és érdemes letenni.
Mikó János bizottsági tag
Szándékosan azért lett így kérve, hogy a városnak is legyen egy olyan és Újhatvannak is.
Kondek Zsolt képviselő
Gondoljuk át, hogy a hely módosításával hova lehetne tenni, hogy hőmérsékletjelzőt is
tehessünk rá.
Fritsch Márta főépítész
Lerakhatjuk a panziónál, de én azt gondolom, hogy egy köztéri óra az egy központba
elhelyezendő olyan térépítészeti elem, amely nem a központnak a szélére való, ahol van a
panzió.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Az a javaslatom, hogy nem a bizottsági ülés témája az, hogy hová való. Ez abszolút szakértői
munka. Nem fogjuk tudni eldönteni itt és most. Vizsgáljuk meg a helyeket és kérjünk be új
javaslatokat.
Fritsch Márta főépítész
Egy ilyen digitális hőmérő igen drága. Túl sokba kerül ahhoz, hogy ne központi helyre tegyük.
Mikó János bizottsági tag
Olyan sokba kerül egy digitális hőmérő? Körülbelül mennyibe?
Schósz Gabriella irodavezető
Nem tudom megmondani pontosan fejből, de meg tudjuk mutatni.
Marján János bizottsági tag
Akkor csütörtökön tárgyaljunk erről is.
Papp István bizottsági elnök
Levesszük napirendről?
Lestyán Balázs bizottsági tag
A csütörtöki ülésre halasszuk a döntést, és addig információkat gyűjtünk ahhoz, hogy korrekt
döntést tudjunk hozni.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, az alábbi ügyrendi
javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
957/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
„A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elfogadta Papp István bizottsági
elnök ügyrendi javaslatát, miszerint a meghívón feltüntetett 28. napirendi pont
(Előterjesztés a köztéri órák kialakításáról) a bizottság 2011. december 13-i ülésének
napirendjéről levételre kerüljön.”

656

29. napirendi pont
Előterjesztés a 2011. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Az intézményfelújítási feladattervet módosítani szükséges, egyrészt ami tartalékként
megmaradt, azt évvégéig célszerű felhasználni. Másrészt a Gesztenyéskert Óvodában udvari
játszóeszközök a megnövekedett gyereklétszám ellátására alkalmatlanokká váltak, tehát a
fennmaradó pénzeszközre javasoljuk, hogy a Gesztenyéskert Óvodába udvari játszóeszközök
kerüljenek elhelyezésre. A Mesevilág Óvodában –a Bosch óvoda –, a használat során kiderült,
hogy a meglévő elektromos hálózat az energiafogyasztást nem bírja, ezért a hálózatbővítést
célszerű megigényelni az ÉMÁSZ-tól. A Hajós Alfréd utcai bölcsődéből jelezték, hogy a fűtési
rendszer nem megfelelően működik, és erre is az üzemeletető a Zrt. kért be árajánlatokat,
1.100.000,- Ft erre is az igény.
Papp István bizottsági elnök
A Bajzának a lyukas radiátorai ki lettek cserélve?
Schósz Gabriella irodavezető
Igen.
Marján János bizottsági tag
A Gesztenyéskert Óvoda ez melyik ovi?
Schósz Gabriella irodavezető
A MÁV ovi.
Marján János bizottsági tag
Ennek az ovinak most odaadunk több mint, 5 millió forintot? A többinek meg semmit?
Schósz Gabriella irodavezető
A helyzet az, hogy ebbe az oviba került 2 plusz csoport gyerek, akik eddig a Mesevilág
Óvodában voltak. Ez 38 gyereket jelent. Jelen pillanatban is ennek az óvodának az udvari
játszóeszközei elhanyagoltak, nincsenek rendben. Mivel ilyen jelentős a létszámbővülés, ezért
ha nem most oldjuk meg, akkor tavasszal mindenképpen meg kell, mert a gyerekek nem tudnak
majd hol játszani.
Marján János bizottsági tag
De miért a z intézmény felújítási pénzből csináljuk?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Mert ebben van lehetőségünk rá.
Marján János bizottsági tag
Arról beszélek, hogy ott van a 6-os iskolában egy sportcsarnok, amit használ az egész város és
nincsen rá pénzünk, hogy felújítsuk, itt meg elköltünk több mint 5 millió forintot.
Papp István bizottsági elnök
Mit kellene a sportcsarnokkal csinálni?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Tudjuk, hogy a 6-os iskolának jelentős gondjai vannak a sportcsarnokkal, a sportpadlótól
kezdve sok mindennel. Ami idén a felújítási tervbe bele lett véve az öltöző blokkjainak a
felújítása, tehát az is elkezdődött. Sajnos egyszerre mindent nem lehet. A játszóeszközök lehet,
hogy nem tűnnek olyan fontosnak, viszont minősített játékok lehetnének csak a közterületi és
az óvodai játszótereken is. Ha nem minősítettek és baleset történik egy gyerekkel valamelyik
játszóeszközön, akkor a felelősség bennünket terhel.
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Marján János bizottsági tag
Összességében van 34 millió forint intézmény felújításra. Ebből egy óvodára elköltünk 5 millió
forintot. Számoljuk ki, ez hány százalék, egy ovira játszóeszközre.. Ez a dilemmám.
Mikó János bizottsági tag
Ezeket feltétlenül szükséges megvennünk? Mert akkor a többi óvoda is igényt tarthatna rá.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Ezekre az eszközökre folyamatosan oda kell figyelnünk, költeni kell rájuk, karban kell tartani
őket, nem csak az óvodai, a köztéri játszóeszközöket is. Az udvari játszótér ugyanolyan része
az intézménynek, mint mondjuk egy tanterem.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás, nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
958/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a 2011. évi intézményfelújítási feladatterv módosításról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 695/2011. (XI. 24.) számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
959/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a 2011. évi intézményfelújítási feladatterv módosításról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású
intézmények 2011. évi felújítási keretének felosztásának elfogadásáról szóló 99/2011. (II. 24.)
számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Decsi Ferenc igazgató
Szeretném elmondani, hogy jövőre biztos hogy lesz irányított ellenőrzés a játszótereket illetően.
Hatvanban az új játszótereknek a papírjai megvannak a Zrt-nél. Az óvodáknál a játszótereket
nem lehet minősíttetni, mert nincs aki vállalja a leminősítést. Muszáj elkezdeni a kicserélést. A
Zrt-nek kell a minősítést elvégezni, a Zrt-nek kell a karbantartást megoldani. Soknak tűnik az
5,1 millió forint, de sajnos, ha nem megfelelően minősítettek a játékok, akkor probléma lehet
belőle.
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30. napirendi pont
Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003.
(XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról, és normatív támogatásának
igénybevételéről szóló beszámolóról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A 2012. évre vonatkozó díjakat és a változás mértékét tartalmazó táblázat megtalálható az
előterjesztésben. Ennyit emelt a VOLÁN.
Mikó János bizottsági tag
Ugyanazt tudom mondani, mint a vízdíj esetében. Itt már nem csak 10 Ft-ról, hanem több száz
forintról van szó.
Marján János bizottsági tag
Sajnos a benzin és a gázolaj ára is jócskán emelkedett tavalyhoz képest. Áremelés nélkül,
szociális alapon nem osztogathatja a Társaság a menetjegyeket.
Mikó János bizottsági tag
Ezek az árak úgy sem kompenzálják az üzemenyag áremelést. Akkor legalább 100-200,- Ft-os
emelés kellene. Ez a 10,- Ft vagy 100,- Ft nem számít sokat.
Marján János bizottsági tag
Egy nagy cégnél az 5,- Ft meg a 10,- Ft is rengeteget számít, adott esetben 1-2-3 ember
munkabérét például.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A rendeletmódosítást tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
960/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003. (XII. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról, és normatív támogatásának igénybevételéről szóló
beszámoló előterjesztését és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
961/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003. (XII. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról, és normatív támogatásának igénybevételéről szóló
beszámoló előterjesztését és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani VOLÁN Közlekedési Zrt.-nek
(székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi u. 82.) a helyi közforgalmú közlekedés normatív
támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóját elfogadja.
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Határidő: 2011. december 16. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

31. napirendi pont
Előterjesztés köztéri padok felújításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A köztéri padok felújítására a Hordós Bau-Ép Kft adta a legkedvezőbb árajánlatot.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Ezek a padok nem az új részen vannak, nem a templom téren, mert azok garanciában meg
lettek javítva. Azok rendben vannak. A Kossuth tér többi részén szükséges javítani a padokat.
Mikó János bizottsági tag
Miért nem lehetett figyelembe venni az Épszer-60 Kft és a WOLF-ESTO-60 Kft. árajánlatát?
Schósz Gabriella irodavezető
Nem teljes körűen adtak ajánlatot, van amelyik nem tartalmazta a rögzítéseket, és nem a gyártó
által előírt festéket alkalmazta. Felszólításra kerültek és nem adtak be másik árajánlatot.
Lehetőséget adtunk, hogy javítsák a költségvetéseiket, de ez nem történt meg.
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:
962/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a köztéri padok felújításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren lévő köztéri padok
felújításával a Hordós Bau-Ép Kft.-t (székhely: 3013 Ecséd, Szabadság út 68.) bízza meg nettó
327.620,- Ft + ÁFA összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati
rendelet illegális hulladéklerakók felszámolása költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

32. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú viziközmű vagyon üzemeltetéséhez
kapcsolódó kezelő épület műszeres irányításával kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Az elmúlt testületi ülésen a 2011-es gördülő beruházásra vonatkozóan a vállalkozó
kiválasztásáról döntött a képviselő testület, azonban a kezelőépület műszeres irányításhoz
szükséges szoftver beszerzésével kapcsolatosan kiderült, hogy nem csupán szoftvert
szükséges beszerezni, hanem hardver elemeket is. Ezeknek a beszerzésére viszont nincs a
Binary Logic Számítástechnikai Kft.-nek kizárólagos joga, ezért ajánlatokat kértünk be a hardver
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elemek beszerzésére, mivel azok már 2006-ban kerültek a szennyvíztisztító épületben
elhelyezésre, tehát mát leamortizálódtak. Ezért szükséges, hogy 698/2011. (XI. 24.) sz.
határozat hatályon kívül helyezése megtörténjen és a legkedvezőbb ajánlattevő legyen az
önkormányzat által kiválasztva.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
963/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú viziközmű vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódó kezelő
épület műszeres irányításával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú viziközmű
vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódóan a kezelő épület műszeres irányítását végző szoftver
beszerzése tárgyú 698/2011. (XI. 24.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2011. december 15.
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:
964/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú viziközmű vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódó kezelő
épület műszeres irányításával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szennyvíztisztító telep kezelő épülete
műszeres irányítástechnikai rendszerével kapcsolatos számítástechnikai eszközök
beszerzésével és szoftver telepítésével a Binary Logic Számítás- és Irányítástechnikai Kft.-t
(székhely: 8419 Csesznek, Vasút út 2.) bízza meg bruttó 1.161.763,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között a viziközmű vagyon fejlesztés költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. december 20. (szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

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

tárgyú

pályázat

Papp István bizottsági elnök
Ismét módosult a pályázati felhívás. A teljes bruttó beruházás 100 %-ban támogatott lett, nincs
szükség önerőre.
Úgy néz ki, hogy sikerese lesz ez a pályázat?
Lestyán Balázs bizottsági tag
Az az oka, hogy elég lassan haladnak a dolgok, hogy konzorciumi forma hátráltatja, mert hiába
vagyunk mi időben kész, mások le vannak maradva hiánypótlással, egyebekkel. November 30.
már a sokadik határidő volt, minden túl kellett volna már lenni, de úgy néz ki, hogy a helyünk az
biztos.
Ez úgy fog kinézni, hogy tízen-valahány helyen épül majd valamilyen egység. Nálunk, ahol
régen a mentőfeljáró volt, az már nagyon régen a kórházban egy kihasználatlan terület, azon
részen épülne egy új épületrész, ahol különböző kardiológiai kezeléseket, különböző
mozgásszervi kezeléseket lehetne végezni. Az alsó szintben lenne egy ilyen gyógyuszoda,
súlyfürdő. Valamint ha jól tudom, akkor ennek az épületegységnek a tetejére épülne majd a
traumatológiai műtőblokk. Építészetileg ugyanis nem mindegy, hogy épül fel egy ilyen
traumatológiai műtő, ezért a jelenlegi kórházépületben ezt csak nagy kompromisszumokkal
lehetne megvalósítani, és nagy költségek árán.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. 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:
965/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítésével
kapcsolatos kérdésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja
a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 689/2011. (XI. 24.) sz. képviselő-testületi
határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
966/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítésével
kapcsolatos kérdésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja
a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-4.1.2/A-11 kódszámú,
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” témában meghirdetett Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése az Észak-Magyarországi régióban” című pályázaton konzorciumi tagként részt kíván
venni. A projekt megvalósulásának helyszíne: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. (2713/5 hrsz).
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A beruházás tervezett bruttó összköltsége 510.526.316,- Ft, a projekt 100%-ban támogatott,
önerőt nem igényel.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

34. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének
módosításáról, valamint a 320/ 2011. (V. 26.) és a 321/2011. (V. 26.) számú képviselő
testületi határozatok hatályon kívül helyezéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A vezetékes telefon szolgáltatás megrendelése jövő évben lesz aktuális, valamint a gázenergia
beszerzése is. A 2011. évi közbeszerzési tervet ezért szükséges módosítani, mert ezek már
nem lesznek benne, hanem a 2012. évi körbeszerzési tervben szerepelnek majd.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Először az első javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
967/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosításáról,
valamint a 320/2011. (V. 26.) és a 321/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozatok
hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 5. §-a szerinti 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervét elfogadó 157/2011.(III. 31.)
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A közbeszerzési terv 8., valamint a 10. – 12. pontja törlésre kerül.
A képviselő-testület elfogadja jelen határozat mellékletét képező módosítással egységes
szerkezetbe foglalt 2011. évi közbeszerzési tervet.
Határidő: 2011. december 20. (honlapon történő közzétételre)
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:
968/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
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megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosításáról,
valamint a 320/2011. (V. 26.) és a 321/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozatok
hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Vezetékes telefonszolgáltatás
megrendelése” elnevezésű, helyben központosított közbeszerzési eljárás indításáról szóló
320/2011. (V. 26.) számú, valamint az eljárásban közreműködő bíráló bizottság
megalakulásáról szóló 321/2011. (V. 26.) számú határozatait hatályon kívül helyezi

35. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen, valamint közterületeken történő
fakivágásokról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
3 db nyírfa kivágása nem indokolt a Bercsényi úton, ez így szerepel az előterjesztésben.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. 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:
969/2011. (XII. 13.) 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 – Czibolya Pál Péter kérelmét elbírálva –
nem adja tulajdonosi hozzájárulását az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 177/4 hrsz.-ú
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Bercsényi u. 43/A. számú ingatlan előtt álló 3 db
nyírfa kivágásához.
Határidő: 2011. december 31. (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:
970/2011. (XII. 13.) 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 – Szűcs Emese kérelmét elbírálva – nem
adja tulajdonosi hozzájárulását az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 3978/63 hrsz.-ú
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Északi Lakótelep 2. számú ingatlan mögött álló 1 db
fűzfa kivágásához.
Határidő: 2011. december 31. (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 harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
971/2011. (XII. 13.) 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 – Zsiga József kérelmét elbírálva –
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 0248/4 hrsz.-ú
területen álló 2 db nyárfa kivágásához.
Határidő: 2011. december 31. (a kiértesítésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda 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:
972/2011. (XII. 13.) 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 – Kovács Gusztáv kérelmét elbírálva –
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 4890/3 hrsz.-ú
területen, természetben a „volt betongép” telephelyén lévő 12 db facsoport kivágásához.
Határidő: 2011. december 31. (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:
973/2011. (XII. 13.) 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 – Bürger Antal kérelmét elbírálva –
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 510/3 hrsz.-ú
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 10. számú ingatlan mögött álló 1
db akácfa kivágásához.
Határidő: 2011. december 31. (a kiértesítésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A hatodik 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:
974/2011. (XII. 13.) 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 – Nagy Sándorné kérelmét elbírálva –
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 895/10 hrsz.-ú
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Rákóczi u. 74. számú ingatlan előtt álló 1 db nyírfa,
1 db díszcseresznyefa, valamint 1 db juharfa kivágásához.
Határidő: 2011. december 31. (a kiértesítésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda 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:
975/2011. (XII. 13.) 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 – Bálint Sándor kérelmét elbírálva –
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 1081/1 hrsz.-ú
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Új u. 5. számú ingatlan előtt álló 1 db meggyfa
kivágásához.
Határidő: 2011. december 31. (a kiértesítésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

36. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan, Kisfaludy utca forgalmi rendjének változásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Ismét a Kisfaludy utcából érkezet kérés, hogy a 3,5 t súlykorlátozást mind a két irányba
szabályozzuk le. Első körben a rendőrség a szakmai hozzájárulásában nem tartotta
indokoltnak. Azonban tegnap megérkezett a hozzájárulás, hogy az utcában kialakult helyzet
rendeződjön.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
976/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Kisfaludy utcában
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a Tabán utca irányból a meglévő 7,5 t súlykorlátos táblák kerüljenek leszerelésre, helyettük a
3,5 t súlykorlátos táblák kerüljenek elhelyezésre „kivéve engedéllyel rendelkezők” kiegészítő
táblák elhelyezése mellett.
Határidő: 2011. december 30.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

37. napirendi pont
Előterjesztés buszváró pavilon telepítéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A Városi Köztemető bejáratának közelében lévő buszmegállóban nem található buszváró
pavilon. A biztonságos gyalogos forgalom biztosítása érdekében oldalfal nélküli, konzolos
esőbeálló telepítésére kerül sor.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
977/2011. (XII. 13.) 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 Hatvan Városi Köztemető közelében, a
Horváth M. úton elhelyezendő buszváró pavilon szállításával és telepítésével a VALCOL Kft.-t
(székhelye: 2241 Sülysáp, Kiskókai u. 9.) bízza meg bruttó 747.500,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között, a 2011. évi új fejlesztési feladatok költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. december 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

38. napirendi pont
A Hatvani 3978/65 hrsz-ú ingatlan 410 m2nagyságú területrészének elidegenítésére kiírt
pályázati felhívásra beérkezett pályázatok bontása
(Szóbeli előterjesztés)
Papp István bizottsági elnök
Egy érvényes, a pályázati kiírásnak megfelelő ajánlat érkezett a Commhouse Kft. részéről,
bruttó 1.950.000,- Ft vételi árral.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A pályázatot érvényesnek nyilvánította. A határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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978/2011. (XII. 13.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Schósz Gabriella műszaki- és városfejlesztési irodavezető előterjesztésében megtárgyalta a
hatvani 3978/65 hrsz-ú ingatlan 410m2 nagyságú területrészének elidegenítésére kiírt pályázati
felhívásra beérkezett pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
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 3978/65 hrsz-ú
ingatlan 410m2 nagyságú területrészének elidegenítésére kiírt pályázat nyertesének a
Commhause Korlátolt Felelősségű Társaság-ot (1141 Budapest, Cinkotai út 79/B.)Ország
Krisztián Zoltán 3000 Hatvan, Balassi B. út 131. sz. alatti lakost nyilvánítja, mint egyetlen
ajánlattevőt, mivel pályázata mindenben megfelel a pályázati kiírás feltételeinek. A nyertes
ajánlat összege bruttó 1.950.000,- Ft.

Papp István bizottsági elnök
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 11 óra 45 perckor befejezettnek
nyilvánította.
K.m.f

PAPP ISTVÁN
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnök
BARNA ATTILÁNÉ
jegyzőkönyvvezető
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