
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2012. július 31-én 8.30 órakor a Polgármesteri Hivatal kistermében 
tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Lestyán Balázs tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag, Marján János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok 
- Szabó Zsolt polgármester
- Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Fritsch Márta főépítész
- Ludányi Brigitta oktatási referens
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3  fő jelen van), 
megnyitotta az ülést. 

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  620/2012.  (VII.  31.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2012. július 31-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Magyar Keresztény Misszió 
Alapítvány részére

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető

2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló 
számvevői jelentés alapján készített intézkedési terv módosításáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

3. Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel 
kapcsolatos döntésekről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)



Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Szilágyiné Nagy Katalin intézmény-felügyeleti osztályvezető

4. Előterjesztés a hatvani 0361/3 helyrajzi számú külterületi ingatlan belterületbe vonásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Fritsch Márta főépítész

5. Előterjesztés  az „Oktatási intézmények fejlesztése” című pályázat előkészítéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

6. Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás 
fejlesztése” című pályázat előkészítéséről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

7. Előterjesztés a Nepomuki Szent János szobor környezetének rendezéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

8. Előterjesztés szociális városrehabilitáció előkészítésével kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 5-8. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 5-8. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés díjmentes  közterület-használat  megállapítására  a  Magyar  Keresztény  Misszió 
Alapítvány részére

Komendáné Nagy Márta: A Magyar Keresztény Misszió Alapítvány augusztus 24-től 30-ig a 
délelőtti, illetve délutáni órákban 1 m² közterület használatát kérte abortusz elleni, illetve 
magzatvédelmi törvénnyel kapcsolatos felvilágosító kampány megtartásához. Jelképes az összeg, 
210,- Ft-ról van szó, ennek az elengedését kérik.
Papp István: Kérem, hogy aki a határozati javaslat A. döntési lehetőségét támogatja, az igennel 
szavazzon.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3  „igen”  szavazattal, „nem”  szavazat és 
tartózkodás nélkül a határozati javaslat A. döntési lehetőségét elfogadta.

Papp István: Kérem, hogy aki a határozati javaslat B. döntési lehetőségét támogatja, az igennel 
szavazzon.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság „igen”  szavazat és  tartózkodás  nélkül, 3 
„nem” szavazattal a határozati javaslat B. döntési lehetőségét nem fogadta el.

A fentiek alapján a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  621/2012.  (VII.  31.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 



melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Keresztény 
Misszió Alapítvány Hatvanban, 2012. augusztus 24-től 2012. augusztus 30. napjáig a közterületet, 
az abortusz hatásairól és a magzatvédelmi törvényről szóló felvilágosító kampány céljából, 
díjfizetési kötelezettség alóli mentesítéssel használja.

Határidő: 2012. augusztus 15. (a hatósági engedély kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló 
számvevői jelentés alapján készített intézkedési terv módosításáról

Bánkutiné Katona Mária: Ez az előterjesztés azért készült, mert 2011-ben a számvevőszék 
ellenőrizte az önkormányzatot, ennek következtében intézkedési terv került képviselő-testület által 
elfogadásra februárban. Ezt az intézkedési tervet az ÁSZ-nak elküldtük. Ők két pontban 
pontosítást kértek és ezt a két pontot most a képviselő-testület elé terjesszük. Az egyik, hogy a 
beruházási társulásnak is be kellett számolni augusztus 30.-val és április 30.-ával a beszámolóval, a 
másikban pedig, bár benne volt az intézkedési tervünkben, hogy beszámoló készül és testület elé 
fog kerülni, azt kérték, hogy az önkormányzat beszámolójához igazítva, hasonló időpontban 
kerüljön beterjesztésre, és a módosítás kerüljön most a számvevőszéknek elküldésre. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  622/2012.  (VII.  31.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 
pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló számvevői jelentés alapján készített intézkedési terv 
módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentése alapján készített intézkedési terv elfogadásáról 
szóló 96/2012. (II. 22.) számú képviselő-testületi határozat 3.) pontjának “Intézkedési terv” alcíme 
az alábbiakkal egészül ki:
“A beruházási társulási gesztorságból adódó kockázatokról a Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás által számadás készül a Képviselő-testület részére, félévente a költségvetési 
beszámoló keretében.
Határidő: 2012. augusztus 30. illetve 2013. április 30. (Továbbiakban minden év április 30. és    

    augusztus 30. napja.)
Felelős: Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás elnöke”

2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentése alapján készített intézkedési terv elfogadásáról 
szóló 96/2012. (II. 22.) számú képviselő-testületi határozat 6.) pontjának “Intézkedési terv” alcíme 
az alábbiakkal egészül ki:
“A kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságok aktuális pénzügyi helyzetét bemutató beszámoló 
Képviselő-testület elé terjesztésének időpontja az Önkormányzat gazdálkodásáról szóló 
költségvetési beszámolóval megegyezően 2012. augusztus 30. illetve 2013. április 30. A 
továbbiakban minden év április 30. és augusztus 30. napja.
Határidő: 2012. augusztus 30. illetve 2013. április 30. (Továbbiakban minden év április 30. és 

   augusztus 30. napja.)
Felelős: a gazdasági társaságok vezetői a beszámolók elkészítéséért”

A Képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy jelen határozatot küldje meg az 
Állami Számvevőszék részére.

Határidő: 2012. augusztus 10. (a határozat megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján



3./ napirendi pont 
Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel kapcsolatos 
döntésekről

Ludányi Brigitta: 2012. január 1. napjától a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény  a  Heves  Megyei  Intézményfenntartó  Központ  fenntartásába  került.  Hatvan  Város 
Önkormányzata  Képviselő-testülete  kifejezte  abbeli  szándékát,  hogy  át  kívánja  venni  a 
Zeneiskolát. Az átadással kapcsolatban a fenntartói jog gyakorlója a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium,  amely  hozzájárult  ehhez  az  átadáshoz,  azonban  a  Nemzetgazdasági 
Minisztériumtól  érkezett  egy  levél,  amelyben  az  áll,  hogy  a  Magyar  Állam  és  a  helyi 
önkormányzat közötti fenntartói jogra vonatkozó szabályozásra még a törvényalkotói tevékenység 
nem terjed ki és jogszabály hiányában az átadás-átvétel nem történhet meg egyenlőre. 
Szabó Zsolt: Pontosítsuk, hogy mit jelent ez a jogszabály. Az államháztartás kiemelt területei nem 
átjárhatóak és ezt év közben csak a teljes, komplett költségvetési törvény módosításával lehet,  az 
meg  nyilvánvaló,  hogy  nem  várható  el  az  intézmény  miatt.  Ami  késik  nem  múlik,  fél  éves 
csúsztatásra került így sor, év vége az, amikorra rendeződhet a Zeneiskola sorsa.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  623/2012.  (VII.  31.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) kapcsán 
− a 348/2012. (V. 31.) sz. határozatát, valamint az ezt módosító 387/2012. (VI. 28.) sz. 

határozatát;
− a 349/2012. (V. 31.) sz. határozatát, valamint az ezt módosító 388/2012. (VI. 28.) sz. 

határozatát;
− a 386/2012. (VI. 28.) sz. határozatát;
− a 473/2012. (VII. 11.) sz. határozatát;
− a 474/2012. (VII. 11.) sz. határozatát és
− a 476/2012. (VII. 11.) sz. határozatát

hatályon kívül helyezi.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) 2012. július 11. napján kelt, 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által kiadott alapító okiratát visszavonja, 
egyben a képviselő-testület a 472/2012. (VII. 11.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) magasabb vezetői, igazgatói 
megbízásának ellátására kiírt pályázatot visszavonja, egyben a képviselő-testület a 475/2012. 
(VII. 11.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 0361/3 helyrajzi számú külterületi ingatlan belterületbe vonásáról 

Fritsch  Márta: Ezzel  a  kéréssel  a  teleknek a  tulajdonosa  kereste  meg az  önkormányzatot,  aki 
befektetők  útján  szeretné  a  területet  hasznosítani.  Uniós  pályázatot  vennének  igénybe,  ezért 
szükséges,  hogy belterületi  legyen  a  telek.  Hangsúlyozni  szeretném,  hogy a  terület  használat 



jellegét ez nem befolyásolja, tehát ez az az eset, amikor az övezeti besorolás meghatározott, hiszen, 
ha külterületi, ha belterületi, ugyanúgy a területnek a használata azonos marad. 
Szabó  Zsolt: Nem  arról  volt  szó,  hogy  az  egész  blokkot  bevonjuk  belterületbe?  Mi  arról 
beszéltünk, hogy ezt a blokkot végig az útig belterületbe vonjuk, hiszen a másik oldalon a VOLÁN 
telep végéig az a rész belterület. 
Fritsch Márta: Tulajdonképpen a TESCO-n túli terület belterületbe vonható lenne, ő kérte.
Szabó Zsolt:  Nem. Arról volt szó, hogy ott van négy tulajdonos a vízügy mellett, a vízügynek a 
gátőrházas részétől, az a rész ott külterület. Arról volt szó, hogy mind a négy helyrajzi számot 
bevonjuk.
Fritsch Márta: Ő  kimondottan ragaszkodott ahhoz, hogy ez a megállapodás csak az ő  helyrajzi 
számára vonatkozzon,  a  0361/3 hrsz.-ú  telekre.  A megállapodásban,  amit  az  önkormányzattal 
kötnie kell, hogy ez megtörténhessen, nem nyilatkozhat a többiek nevében és ezt nem kérheti.
Szabó Zsolt: De mi, mint önkormányzat ezt kezdeményezhetjük, mi megtehetjük.
Fritsch Márta: Mi, mint önkormányzat igen, de szerintem akkor az egy külön előterjesztés. 
Szabó Zsolt: Miért? Nem erről volt szó, hanem arról, hogy Szinyei András alpolgármester úr bead 
egy módosító indítványt és a képviselő-testület elé úgy jön be. Én nem tudok ilyen megoldást, 
hogy csak ezt az egy helyrajzi számot emeljük ki és ezt hozzuk be, nincs benne semmilyen logika. 
Fritsch Márta: Nincsen semmi akadálya a dolognak.
Szabó Zsolt: Ezt a határozatot így kell elfogadni és akkor Szinyei András alpolgármester úr adjon 
be módosító indítványt, hogy az az egész blokk, ami ott van, tehát a Bercsényitől jobbra, a Liszt F. 
u.  és  a  TESCO-tól  induló északi  elkerülőnek az  a része  legyen  belterület.  Ez  egybevág a  vele 
szemben lévő, a Bercsényi út bal oldalán lévő területrésszel is.
Papp István: Egészen a körforgalomig végéig?
Fritsch Márta: Igen.
Szabó  Zsolt:  Tehát  az  északi  elkerülő  által  határolt  részek,  talán  négy  helyrajzi  szám,  ha  jól 
emlékszem.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  624/2012.  (VII.  31.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 0361/3 helyrajzi 
számú külterületi ingatlan belterületbe vonásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy megállapodást kössön a hatvani 0361/3 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonását 
kérelmező tulajdonosával Hatvan Város Önkormányzata nevében a magánerő bevonásával 
megvalósuló útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) 
önkormányzati rendeletének, a külterületi ingatlanok belterületbe vonása esetén irányadó 
szabályairól szóló 4. §-ban foglaltak szerint, melyben a belterületbe vonást kérő ingatlan 
tulajdonosa saját költségén vállalja a hatályos szabályozási tervben kijelölt földrészlet ellátását 
biztosító közműhálózat-fejlesztését, valamint a környezetvédelmi és egyéb szükséges beruházások 
létesítését.
A megkötésre kerülő megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a hatvani 0361/3 helyrajzi számú 
ingatlan tulajdonosa a belterületbe vonás további feltételeként a megállapodás megkötésétől 
számított két éven belül megvalósuló beépítési kötelezettséget vállal.

Határidő: 2012. augusztus 06. (megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere

5./ napirendi pont 
Előterjesztés  az „Oktatási intézmények fejlesztése” című pályázat előkészítéséről

Schósz Gabriella: Az ÉMOP pályázat keretében lehetőség nyílt „Oktatási intézmények fejlesztése” 
címmel pályázat beadására, mely során célszerű a Kodály Zoltán Általános Iskolát felújítani. A 



tervezésre vonatkozóan, hogy az előkészítő munkák megkezdődhessenek, árajánlatok kerültek 
bekérésre. A legkedvezőbb ajánlatot a Motívum Eger Építész Iroda Kft. adta 3.048.000,- Ft 
összegben.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  625/2012.  (VII.  31.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Oktatási intézmények 
fejlesztése”  című pályázat előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett 
ÉMOP-4.3.1/A-12 kódszámú, „Oktatási intézmények fejlesztése”  című pályázathoz szükséges 
építési engedélyezési terv elkészítésével a Motívum Eger Építész Iroda Kft.-t (székhely: 3300 Eger, 
Zúgó út 6.) bízza meg bruttó 3.048.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben az önellenőrzéssel visszaigényelt ÁFA többletbevétel terhére rendelkezésre áll. 

Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” 
című pályázat előkészítéséről

Schósz Gabriella:  „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” 
címmel  pályázat  került  meghirdetésre,  amely  során  célszerű  a  Bajcsy-Zs.  út  11.  sz.  alatt  lévő 
gyermekorvosi  rendelőnek  és  védőnői  tanácsadónak  a  felújítását,  illetve  újjáépítését 
megterveztetni. Erre vonatkozóan kértünk árajánlatot, itt szintén a  Motívum Eger Építész Iroda 
Kft. adta  a legkedvezőbb ajánlatot 736.600,- Ft összegben.
Lestyán Balázs: Lehet tudni róla, hogy az ott milyen kialakítás? Van valamilyen paraméter 
megadva?
Schósz Gabriella: A tavalyi évben leválasztásra került a közgazdasági szakközépiskolának a 
területe, meg fogjuk vizsgálni, hogy ebből a pályázati keretből megvalósítható-e ott egy új épület 
építése. A pályázati kiírás szerint, hogyha a tervező lenyilatkozza, hogy gazdaságosan nem 
újítható fel a Bajcsy-Zs. út 11. szám alatt meglévő orvosi rendelő és védőnői tanácsadó, akkor az új 
épület ebből a pénzből megépíthető lesz. 60 MFt-os keretösszeg használható fel a pályázatból, azt 
kell megvizsgálnunk, hogy ebből az összegből a szabványok szerinti orvosi rendelőt ki tudjuk-e 
alakítani. Szerintem ki lehet.
Lestyán Balázs: Az épület biztos, hogy kijönne.
Schósz Gabriella: A parkolókat biztosítani kell, ott a környezetben egy csomó mindent meg 
tudnánk oldani. Örökös probléma a felnőtt orvosi rendelő parkolója, így mivel egymás mögé 
kerülne a két épület, szerintem ezt a gondot is meg tudnánk oldani, tehát a Bajcsy-Zs. úti 
intézményi rendszernek egy nagyobb parkolót ki lehetne alakítani, de még a tervezőkkel sokkal 
mélyebben kell majd erről egyeztetni.
Kondek Zsolt: Össze is lenne nyitva a két utca a Bezerédivel?
Schósz Gabriella: Igen, megnéztük, amikor a telekalakítás volt, hogy a bejárás biztosított-e. 
Szerencsére úgy van a Bezerédi utcának az aszfaltos része, hogy még csatlakozik a telekhatárnak 
egy olyan 6 m széles részén, úgyhogy még a behajtás útépítés nélkül megvalósítható.
Papp István: Akkor hol lehetne behajtani és hol tudnánk kijönni? 
Schósz Gabriella: Vagy körbe, körforgalomszerűen ki-be, vagy az egyik úton bemenni, a másikon 
pedig kijönni, tehát egyirányú forgalom lenne. Végül is elég nagy területe lenne a két orvosi 
rendelőnek, a parkolót szerintem meg lehetne oldani. Azt kell megvizsgálnunk, hogy ezekbe a 
keretösszegekbe ezzel a fejlesztéssel beleférünk-e.



Papp István: 60 MFt-ba belefér.
Schósz Gabriella: 200 m² lenne elvileg, hogyha 300.000,- Ft/m², az a baj, hogy a múltkor a Bosch 
óvodánál is, mire a szabványokat, előírásokat betartottuk volna, a költségek elszálltak.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  626/2012.  (VII.  31.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Egészségügyi alapellátás, 
egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése”  című pályázat előkészítéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett 
ÉMOP-4.1.1/A-12 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás 
fejlesztése” című pályázathoz szükséges építési engedélyezési terv elkészítésével a Motívum Eger 
Építész Iroda Kft.-t (székhely: 3300 Eger, Zúgó út 6.) bízza meg bruttó 736.600,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben az önellenőrzéssel visszaigényelt ÁFA többletbevétel terhére rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

7./ napirendi pont 
Előterjesztés a Nepomuki Szent János szobor környezetének rendezéséről

Schósz Gabriella: A Nepomuki Szent János szobor felállításáról márciusban döntött a képviselő-
testület.  A  méltó  környezet  biztosításához  szükséges  a  szobor  környezetének  a  rendezése.  A 
Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.-től,  mint  a  közterület  karbantartási 
tevékenység ellátását  végző  közszolgáltatótól  kértünk árajánlatot  a  feladat  elvégzésére,  melyet 
491.624,- Ft összegben adott meg, így velük célszerű a munkát elvégeztetni.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  627/2012.  (VII.  31.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Nepomuki Szent János szobor 
környezetének rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg –  Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján –  bruttó 491.624,- Ft  összegben az önkormányzati 
tulajdonú, hatvani 3014/1 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezésre kerülő Nepomuki Szent János szobor 
közvetlen környezetének parkosítási feladataival. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés szociális városrehabilitáció előkészítésével kapcsolatos döntésről

Schósz Gabriella: Szociális városrehabilitációs pályázat fog valószínűleg megjelenni, ennek az elő-
készítéséhez célszerű egy keretösszeget elkülöníteni,hogy a gyors döntéshozatal érdekében a Pénz-



ügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tudjon majd a tervező kiválasztásáról dönteni. 
5.000.000,- Ft keretösszeget javaslunk első körben erre a célra elkülöníteni.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  628/2012.  (VII.  31.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szociális városrehabilitáció 
előkészítésével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális városrehabilitáció előkészítésével 
kapcsolatosan 5.000.000,- Ft keretösszeget különít el. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben 4.000.000,- Ft összeg erejéig az önellenőrzéssel visszaigényelt ÁFA többletbevétel 
terhére és 1.000.000,- Ft összeg erejéig az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Több napirendi  pont  nem lévén Papp István  elnök  megköszönte  a  jelenlévők részvételét  és  a 
Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  rendkívüli  ülését  9.00  órakor  befejezettnek 
nyilvánította. 

K.m.f.

__________________________________     __________________________________  
Papp István                      Jávorkáné Jenei Katalin

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési            jegyzőkönyvvezető  
                      Bizottság elnöke        


