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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 három
tagjának részvételével az ülés határozatképes.
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata volt.
Levetetni kérte a 7. napirendi pontot:
7. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit közhasznú Kft.
kazánházi ingóságainak értékesítéséről
Felvetetni és 26. napirendi pontként tárgyalni kérte – Schósz Gabriella műszaki és
városfejlesztési irodavezető előterjesztésében
az önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáiról szóló előterjesztést.
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Papp István bizottsági elnök
Kérte a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontok módosítására tett javaslatát fogadják el.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a bizottsági elnök ügyrendi javaslatát
elfogadta:
7. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. kazánházi
ingóságainak értékesítésről
levételre kerül.
Napirendek közé felvételre kerül 26. napirendi pontként:
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáiról
Határidő: 2012. január 24.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

Papp István bizottsági elnök
Kérte a napirendi pontok elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
2/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a 2012. január 24-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. Önköltség Számítási
Szabályzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének jóváhagyásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és működési
szabályzatának módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
3. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának elfogadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön felvételéről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
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6. Előterjesztés a kommunális hulladékgyűjtési feladatok ellátása érdekében létrehozandó
nonprofit közhasznú Kft. megalapításának előzetes szándékáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
7. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft. - számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövegének jóváhagyásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
8. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. kórházi
épületében műtőblokk kialakításának tervezéséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
9.

Előterjesztés a hatvani 2602. hrsz-ú ingatlan tulajdonjognak megszerzésére
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

10. Előterjesztés oktatási intézmények biztonsági őrzéséről és a közterület-felügyeleti osztály
személyi állományának változásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
11. Előterjesztés méhnyakrák elleni védőoltásról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
12. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának
elbírálásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
13. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi Szakkönyvtár
igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának elbírálásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
14. Előterjesztés a hatvani városközpont környezettervezési koncepció tervéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
15. Előterjesztés a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
16. Előterjesztés a hatvani városközpont közlekedési koncepciótervének terveztetéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
17. Előterjesztés Hatvan városközpontjának geodéziai felméréséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
18. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
19. Előterjesztés a régi buszpályaudvar vételárának kiegyenlítéséhez szükséges utólagos
fedezetbiztosításról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
20. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Viziközmű Társulattal kapcsolatos elszámolási eljárás
eredményéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
21. Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. évi munkatervének
elfogadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
22. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
23. Előterjesztés a Hatvan Városi Köztemető 2012. évre vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
24. Előterjesztés a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
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helyi

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
25. Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u.4.2/3.szám alatti céges lakással kapcsolatos
megállapodás megkötéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
26. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáiról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
27. Előterjesztés a Hatvan város közvilágítási hálózatának 2012. évi üzemeltetéséről és
karbantartásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
28. Előterjesztés Hatvan város közvilágítási rendszerének fejlesztéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
29. Előterjesztés a „Munkavédelmi jellegű bírságok felhasználása” című pályázathoz szükséges
hozzájárulás megadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
30. Előterjesztés a „Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” tárgyú projekt
lebonyolításához szükséges döntésekről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
31. Előterjesztés a „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéséhez
szükséges döntésekről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
32. Előterjesztés a „Mezőgazdasági utak felújítása” tárgyú pályázat benyújtásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
33. Előterjesztés „Testvérvárosi találkozók” tárgyú pályázat benyújtásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
34. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
35. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen, valamint közterületeken történő
fakivágásokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS
1. Előterjesztés Mester Mihály kárigényével kapcsolatos képviselő-testületi döntésre
(HATÁROZAT-EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Határidő: 2012. január 24.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. Önköltség
Számítási Szabályzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének
jóváhagyásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Rövid kiegészítést szeretnék hozzátenni. Készíti a Zrt. az új üzleti tervét, a februári rendes
testületi ülésre fog majd bekerülni. Ebben tervezi a Zrt. a gazdálkodását és annak mutatóit.
Ennek része az Önköltség Számítási Szabályzat, aminek az elfogadása fontos ahhoz, hogy a
Zrt. már a az új üzleti tervét - amely már 2012. évre készül -, ennek elfogadást követően, illetve
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ennek figyelembe vételével tudja elkészíteni. Az üzleti tervről természetesen annak elkészültét
követően majd rendes testületi ülésen fog a képviselő-testület érdemi határozatot hozni.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
3/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) ügyvezetése által
elkészített Önköltség Számítási Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Határidő:2012. január 30.(tájékoztatásra)

2. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és
működési szabályzatának módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Kiegészítést szeretnék tenni. A Zrt. belső szervezeti struktúráját és működését a szervezeti és
működési szabályzat tartalmazza. A vonatkozó alapító okirati rendelkezések alapján a belső
szabályzat elfogadása a különös jogokat gyakorló testület hatáskörébe tartozik. Ebben az új
SZMSZ-ben már a módosított struktúrának megfelelő ábrák illetve elnevezések szerepelnek. A
gyakorlat azt hozza, hogy amikor egy cég működik, folyamatosan felülvizsgálásra kerül az a
struktúra, amelyben a tevékenységét ellátja. A mostani, előzetes egyeztetések alapján, úgy
tűnik, hogy a költségtakarékossági szempontok alapján átcsoportosított új struktúra, hatáskörök
szempontjából és hatékonyság szempontjából is jobb lenne. Ez folyamatosan változik, ahogy
feladatok jönnek, ezen változtatni kell. Ez a mostani okirat tartalmazza a hatályos SZMSZ
rendelkezéseit.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
4/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és működési
szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cgj. szám: 10-10-020250, adószám:
14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város
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Önkormányzata – 481/2008. (IX. 25.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott, 145/2009.
(IV. 30.) sz., 325/2009. (VII. 16.) sz., 592/2009. (X. 29.) sz., 670/2009. (XI. 26.) sz., 281/2010.
(V. 27.) sz., 592/2010. (X. 28.) sz., 593/2010 (X. 28.) sz., a 220/2011. (IV. 28.) és az 504/2011.
(VIII. 25.) sz. képviselő-testületi határozattal módosított, valamint 387/2009. (VII. 30.) sz.
képviselő-testületi határozattal kiegészített szervezeti és működési szabályzatát a jelen
határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és
működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően módosítja 2012. január 26-i hatályba lépés
mellett.
Határidő: 2012. január 31. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere

3. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalat közszolgáltatási szerződés
9. és 10. pontjában áthúzással van jelölve a változás. Ez a változás érinti a térítési díj
technikáját, módját. Tegnap a Jogi Bizottság szintén tárgyalta ezt az előterjesztést, ott módosító
indítvány volt, amelynek az eredményeképpen az okirat közös megegyezéssel történő hatályba
lépésének dátum változását módosító indítvány keretében elfogadták, 2012. február 1. napja
helyett 2012. március 1. napjával.
dr. Szikszai Márta jegyző
Tegnap felmerült az a kérdés, hogy ez az önkormányzatot érinti-e valamennyiben. Én akkor ezt
mondtam, hogy nem, mert én csak költségvetési szinten gondolkodtam. A bizottsági ülés után a
gazdálkodási iroda vezetőjével egyeztettem ebben a témában, és nem javasoljuk a képviselőtestületnek, hogy támogassa a Jogi Bizottság módosító indítványát, mert ez több millió forintba
kerül az ÁFA miatt. Tehát ÁFA vonzata van, és minél hamarabb átvezetjük a térítési díj
beszedési változtatásokat, annál jobban szolgáljuk az önkormányzat gazdasági érdekeit.
Papp István bizottsági elnök
Egy hét van a rá.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Nekem elég az egy hét. Az intézményeknek nem lesz elég.
dr. Szikszai Márta jegyző
Az intézményeket összekapjuk a jövő héten.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Két dologról van szó. Az egyik, hogy az étkezési utalványokat az intézmények nem fogják tudni
elfogadni. A Zrt.-nek volt hozzá megfelelő háttere. Az intézmények nem fognak tudni utalvány
elfogadó hellyé válni. Ahhoz, hogy a szülők erről megfelelő módon legyenek tájékoztatni, ahhoz
kellett volna az egy hónap.
A másik dolog, hogy a Zrt. továbbra is vállalta volna, hogy beszedi az intézmények helyett a
pénzt, mert a költségvetésünkbe beterveztük ezt a pénzt. Annyi a különbség, hogy a Zrt. nem a
saját nevében fogja beszedni a pénzt, hanem az intézmények nevében. Viszont akkor az
intézmények rendelkezésére kell bocsátani a számlatömböt, és be kell szabályozni ennek a
módját. Én nem tarthatok magamnál idegen pénzt. Beszedhetem, de a Zrt. nem tárolhat
magánál idegen pénzt. Valahogy gyorsan meg kell oldani, hogy aznap, vagy rögtön másnap el
tudjunk számolni a pénzzel. A nyugtatömböket megkapjuk, mert több ezer nyugtát kell
feliratozni, sajnos nem megy olyan gyorsan. Ezek miatt merült fel, hogy esetleg célszerű lenne
elhalasztani az időpontot.
6

Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd
Az elektronikus bankolás ma már nagyon elterjedt módszer. Nem lehetne ez megoldás?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Tavaly felmértük, és nem volt rá igény. Ha van rá igény, akkor meg tudjuk oldani a mobil
terminálokat, de nem volt rá igény.
Sokan fizettek utalványokkal és ez most nem lesz. Ha jön a SZÉP kártya és azt majd
tömegesen fogják használni, akkor érdemes lesz a terminálban gondolkodni.
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd
Arra gondoltam, hogy például beküldöm a két gyermekemet, megmondják melyik osztály,
megkapják mennyit kell fizetni, mennyi a díj, milyen számlaszámra és átutalom.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Ezt nem hiszem, hogy kivitelezhető. Ennek az összepárosítása óriási munka lenne. Nem
pontosan történnek az utalások, lemaradnak az azonosítók. Azt néztük meg, hogy
bankkártyával lehessen fizetni, mert az megoldható egy mobilterminállal.
Papp István bizottsági elnök
Beszedik az iskolatitkárok.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Ezt sajnos nem fogják tudni. Nem az a baj, hogy be kell szedni, hanem ezekről mindenféle
adatszolgáltatást kell biztosítani az önkormányzat részére, amelyek valamilyen szinten már
beálltak a Zrt.-nél. Ha az iskoláknál kell ezeket elkészíteni az egy fél ember. Tehát a
pénzbeszedés mellett még ott vannak a különböző statisztikák, jelentések, amelyeket mi most
már gyakorlatilag majdnem készen teszünk le az önkormányzat elé.
Papp István bizottsági elnök
Miért volt szükséges akkor változtatni?
dr. Szikszai Márta jegyző
Az államháztartás működési rendjéről és magáról az államháztartásról január 1-jével új
jogszabályok léptek életbe. Ezeken a jogszabályokon - úgymond -, végig vonul az a gondolat,
hogy minden költséget a felmerülési helyén kell szerepeltetni. Így az intézményeknél az
intézményekhez kapcsolódó intézményi étkezési térítési díjakat is kell szerepeltetni.
Az oktatási intézmények fenntartói személyében nagy változásoknak nézünk elébe. Az állam
több más megalkotott jogszabállyal együtt az intézmények átadását folyamatosan készíti elő.
Félő az, hogy ha ezek a térítési díjak az önkormányzatnál és nem az intézményeknél
szerepelnek, akkor ez beragad az önkormányzatnál és az állam nem fogja elvinni ezt a
költséget a feladattal együtt. Tudni kell, hogy a szülők csak a nyersanyag költséget fizetik, a
rezsi az mindig önkormányzat büdzséjéből megy. Az önkormányzat saját bevételeit terhelik,
erre nincs normatíva.
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
5/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.–vel megkötött munkahelyi
és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250,
adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa
Hatvan Város Önkormányzata – a munkahelyi és közétkeztetési tevékenység ellátására
vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően
módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja 2012. február 1. napjával történő hatályba lépés
mellett.
A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 2012. január 27.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

4. napirendi pont
Előterjesztés Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának
elfogadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
A bizottság az elmúlt év végi utolsó bizottsági ülésén jóváhagyta a Vadászati Múzeum Kft.
működésével kapcsolatos legfontosabb szabályzatokat. Időközben a 250/2011. (XII. 1.)
Kormányrendelet és az 1412/2011. (XII. 1.) Korm. határozat kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánította a hatvani Grassalkovich kastély és parkja rekonstrukcióját. Továbbá megtörtént a
kastély vagyonkezelésbe adása is. Elindul egy folyamat, amely már közbeszerzési eljárás
keretében szükséges, hogy a jövőben bonyolódjon. Fontos, hogy a cégnek belső közbeszerzési
szabályzata legyen, melynek alapján majd a pályázati kiírásokat tudja bonyolítani. A Felügyelő
Bizottság már tárgyalta, véleményezte és elfogadásra javasolja ezen szabályzatot.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
6/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 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 és a
Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által 924/2011. (XII. 13.) számú
határozatával jóváhagyott Beszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi, egyben jóváhagyja a
2011. október 28. napjával elkészített Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát a jelen
határozat mellékletében foglalt szöveggel.
Határidő: 2012. január 31. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere
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5. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön felvételéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Mint említettem, kiemelt jelentőségű üggyé vált a hatvani Grassalkovich kastély ügye, és
megtörtént a vagyonkezelésbe adás. Ez nem csak jogokat, de kötelezettségeket is jelent.
Legfontosabb feladatunk az őrzés-védés megoldása, megszervezése, illetve az elvégzett
szolgáltatás kifizetése. Továbbá a másfél-két évig tartó projekt előkészítő munkáihoz
kapcsolódó feladatok ellátása. Ezeket pontosan nem lehet nevesíteni, mert ahogy az élet hozza
úgy merülnek fel a költségek, de ezek mind a pályázat megvalósítás érdekében felmerülő
költségek. Megalapításkor is tudta már az alapító, hogy a cég jegyzett tőkéje – 1 millió forint ,sokáig nem lesz elegendő, mert folyamatosan felmerülő egyéb költségek vannak. Ahhoz, hogy
a cég fizetőképességét fenn tudja tartani, és az őrzés-védés, valamint az egyéb költségeket ki
tudja fizetni, pénzre van szüksége. Egyéb gazdasági tevékenységet ez a cég nem végez, ezért
az alapítónak érdeke, hogy biztosítsa a működéshez szükséges pénzösszeget. 6 millió forint az
előzetes számítások szerint elegendő lesz arra, hogy az említett feladatokat el tudja látni a Kft.
Az összeg ütemezetten kerülne átadásra a Kft. részére, havi 1 millió forint kerülne átutalására,
február 5. napjától kezdődően, hat hónapon keresztül. A kölcsön nem határozatlan idejű lenne,
hanem határozott időt adtuk meg.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
7/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön felvételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületet, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kft.)
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 6.000.000.- Ft, azaz Hatmillió forint összegű tagi
kölcsönt nyújt a Kft.-nek akként, hogy minden hónap 5. napjáig átutal a társaság
bankszámlájára 1.000.000,- Ft-ot, azaz Egymillió forintot tagi kölcsön jogcímén 2012. február 5.
napjától kezdődően 6 hónapon keresztül, az őrzés-védelmi feladatok, valamint a hatvani
Grassalkovich kastély és parkja rekonstrukciója, Országos Vadászati Múzeum létrehozása
tárgyú projekthez kapcsolódó egyéb feladatok ellátása céljából a jelen határozat mellékletében
foglalt kölcsönszerződés rendelkezései szerint.
A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: A projekt kivitelezéshez elnyert pályázati összeg
rendelkezésre állását követő 30. nap, de legkésőbb 2013. december 31. napja.
A tagi kölcsön pénzügyi fedezete az önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezésre
kerül.
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező kölcsönszerződés szövegét elfogadja,
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására.
Határidő: 2012. február 10. (kölcsönszerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere
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6. napirendi pont
Előterjesztés a kommunális hulladékgyűjtési feladatok ellátása érdekében
létrehozandó nonprofit közhasznú kft. megalapításának előzetes szándékáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
Jelenleg az önkormányzatnak a Bio-Pannónia Kft.-vel van érvényes megállapodása a
kommunális hulladék elszállítására. A Bio-Pannónia Kft.-nek, mint tudjuk, már hosszabb ideje
fennálló fizetési nehézségei vannak,
Ahhoz hogy ezen a szolgáltatás ellátása folyamatosan megoldott legyen, előre kell gondolkodni,
hogy mi legyen abban az esetben, ha a Bio-Pannóniával bármi negatív dolog történik.
Megoldás lehet egy újonnan létrehozott nonprofit közhasznú kft., mely ezt a tevékenységet
ellátja. Az önkormányzat többségi - 51 %-os - tulajdont szeretne ennél a cégnél.
Előzetes tárgyalások már folytak, nincs még olyan stádiumban az ügy, hogy érdemben társaság
alapításáról tudjunk beszélni. Ahhoz, hogy polgármester úr tudja képviselni a várost ezeken az
üzleti, cégalapítási tárgyalásokon, felhatalmazást kell kapnia a képviselő-testülettől.
Természetesen, ha ő ott megállapodik, akkor az egy új előterjesztés keretében fog majd bejönni
a bizottságok, majd a képviselő-testület elé.
Az alapvető szabály nem változott, hogy cégalapítási joga csak a képviselő-testületnek van,
ezért a határozat csak arról szól, hogy polgármester úr előzetes tárgyalásokat folytathat, annak
eredményéről fog értesülni a bizottság, illetve a testület.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a
határozati javaslat elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
8/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a kommunális hulladékgyűjtési feladatok ellátása érdekében létrehozandó
nonprofit közhasznú Kft. megalapításának előzetes szándékáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy
Hatvan Város Önkormányzata alapító tagja legyen 51 %-ban többségi tulajdonosként
egy a későbbiekben megalakítandó, hulladékszállítással foglalkozó nonprofit
közhasznú Kft.-nek.
2. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a
létrehozandó nonprofit közhasznú Kft. alapításának előkészítése során Hatvan Város
Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje.
Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere

7. napirendi pont
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft – számára a jogszabályok által előírt – szabályzatainak
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének jóváhagyásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Veres András ügyvéd
állandó téma a kórház belső szabályzatinak felülvizsgálata. A bizottság feladatai közé tartozik
ezeknek elfogadása is. Nagyon sok belső szabályzatot alkalmaz a kórház, ezeket szakmai
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szervek ellenőrzik, ezért naprakésznek kell lenniük. Jogszabályi változások voltak, ezekre
tekintettel készítette el a kórház menedzsmentje a szabályzatok módosítását, egységes
szerkezetbe foglalva. Szakmai tartalmukért a kórház a felelős, de a bizottság átruházott
hatáskörénél fogva köteles ezen határozatok elfogadásáról dönteni.
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
9/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által elkészített Betegazonosító
Karszalag Használatáról szóló Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét
Határidő: 2012. január 31. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
10/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által elkészített Tűzvédelmi
Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2012. január 31. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
11/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
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(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által elkészített Tűzvédelmi
Szabályzat Parádfürdői Telephely módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
Határidő: 2012. január 31. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
12/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által elkészített Adatkezelési és
Adatvédelmi Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2012. január 31. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
Az ötödik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
13/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által elkészített Munkavédelmi
Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2012. január 31. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A hatodik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
14/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
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(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által elkészített a Betegek Jogairól
és Kötelezettségeiről szóló Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2012. január 31. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A hetedik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
15/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által elkészített Térítési Díjtáblázat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2012. január 31. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A nyolcadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
16/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által elkészített Betegszállítás
Rendjéről szóló Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2012. január 31. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A kilencedik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
17/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által elkészített Elhunytakkal
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Kapcsolatos Teendőkről szóló Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét.
Határidő: 2012. január 31. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A tizedik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
18/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által elkészített a Parádfürdő
telephelyre vonatkozó Tűzriadó Terv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2012. január 31. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A tizenegyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
19/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által elkészített a Tüdőgondozóra
vonatkozó Tűzriadó Terv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2012. január 31. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A tizenkettedik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
20/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
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(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által elkészített Tűzriadó Terv
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2012. január 31. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A tizenharmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
21/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által elkészített Értékkezelési
Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
Határidő: 2012. január 31. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A tizennegyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
22/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által elkészített Választható Béren
Kívüli Juttatási Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2012. január 31. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
A tizenötödik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
23/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
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(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) ügyvezetése által elkészített Ügyeleti-Készenléti
Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2012. január 31. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

8. napirendi pont
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.
kórházi épületében műtőblokk kialakításának tervezéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Három pályázat érkezett be. A legkedvezőbb ajánlatot benyújtó a DOMO TRADING Kft. volt.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Pontosításként szeretném elmondani, hogy félre ne értse valaki. Még nem a műtőblokk
terveinek elkészítésére érkeztek pályázatok, hanem a koncepció tervének elkészítéséhez.
Először meg kell valósulni a rehabilitációs pályázatnak, és tervek szerint annak tetejére épülne
majd egy központi műtőblokk.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
24/2011. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. kórházi
épületében műtőblokk kialakításának tervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
Nonprofit Közhasznú Kft. 3000 Hatvan, Balassi B. út 16. szám alatti épületében kialakítandó
műtőblokk koncepció tervének elkészítésével a DOMO TRADING Kft.-t (székhely: 1038
Budapest, Ürömi út 43.) bízza meg bruttó 1.524.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

9. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 2602. hrsz.-ú ingatlan tulajdonjognak megszerzésére
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd
A kormány úgy döntött, hogy a MÁV vagyonkezelésében lévő ingatlanok közül, amelyek nem
szükségesek a személy- és árufuvarozási tevékenységéhez, azokat visszaveszi. Ezen a ponton
avatkozna be az önkormányzat, és már most benyújtanánk a kérelmünket a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. részére, kinyilvánítva, hogy továbbra is közfeladatot, nevezetesen
szakmunkás tanulók gyakorlati oktatását valósítanánk meg. Ezért kérjük az ingatlan ingyenes
tulajdonba adását. Kérünk arra is felhatalmazást polgármester úr részére, hogy a MÁV-tól
beszerezhesse a vagyonkezelői jogáról lemondó nyilatkozatot, melyet az MNV Zrt.-hez be kell
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nyújtanunk. Tehát ingyenesen egy jelentős értékű ingatlanhoz juthatunk, tehát kérem a
Bizottságot, hogy támogatólag fogadja el a határozati javaslatot.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a
rendeletmódosítás elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
25/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 2602. hrsz-ú ingatlan tulajdonjognak megszerzéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a hatvani 2602 hrsz-ú ingatlan
ingyenes tulajdonba vételéről készült előterjesztést. A képviselő-testület kinyilvánítja azon
szándékát, hogy az ingatlan tulajdonjogát ingyenesen meg kívánja szerezni, egyben vállalja,
hogy az ingatlant közfeladat ellátására, oktatási tevékenység folytatására kívánja hasznosítani.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy kezdeményezze a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. előtt a hatvani 2602 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba
vételét.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az MNV Zrt. előtt
folyamatba tett eljárás során eljárjon a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-nél és kérje a MÁV azon
nyilatkozatát, mely alapján amennyiben Hatvan Város Önkormányzata az ingatlan tulajdonjogát
megszerzi, úgy a MÁV Zrt. lemond a vagyonkezelői jogáról.
Határidő: azonnal és értelem szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

10. napirendi pont
Előterjesztés oktatási intézmények biztonsági őrzéséről és a közterület-felügyeleti
osztály személyi állományának változásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Komendáné Nagy Márta aljegyző
A Közterület-felügyeleti osztály tavaly decemberben jött létre a Polgármesteri hivatalon belül, 21
fővel, melyből 6 fő közterület-felügyelő, 5 fő a munkájukat segítő városőr, 5 fő az
intézményekben szolgálatot teljesítő biztonsági őr és 4 fő mezőőr. A biztonsági őrök közül 4 fő
oktatási intézményekben, 1 fő az okmányirodában lát el szolgálatot. Az államháztartási törvény
értelmében, valamennyi költséget a felmerülési helyén kell tervezni, ezért javasoljuk, hogy az
intézmények esetében az intézményi létszámban kerüljön foglalkoztatásra 1 fő biztonsági őr,
így ők kikerülnének a közterület-felügyeleti osztály létszámából, de szeretnénk, ha a 4 fő helyett
csak kettővel csökkenne az osztály létszáma, tekintettel arra, hogy a térfigyelő kamerarendszer
jogszerű működtetése több főt igényel. Ezért 21 fő helyett 19 főre tennénk javaslatot és a 19 főn
belül növekedne a közterület-felügyelők létszáma, annak érdekében, hogy a hatósági
intézkedéseket közterületen is meg tudják tenni, ugyanakkor a kamerát is biztonságosan tudják
működtetni.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
26/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az oktatási intézmények biztonsági őrzéséről és a közterület-felügyeleti osztály
személyi állományának változásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján
belül működő Közterület-felügyeleti Osztály állandó foglalkoztatotti létszámkeretét 2012. február
1-jétől 19 főben állapítja meg, melyből 1 fő vezető köztisztviselő, legfeljebb 10 fő köztisztviselő
közterület-felügyelő, 4 fő munkavállaló városőr és 4 fő munkavállaló mezőőr. A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal létszámát 115 fő köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói
tevékenységet ellátó álláshellyel, 2 önkormányzati főtanácsadói álláshellyel, 1
állategészségügyi munkavállalói álláshellyel és 6 rehabilitált munkavállalói álláshellyel,
összesen 124 álláshellyel hagyja jóvá.
A közterület-felügyeleti osztályon belüli átcsoportosításból adódó változásokat a 2012. évi
költségvetés tervezése során figyelembe kell venni, továbbá az átszervezésből adódó
változásokat a Hatósági Iroda Ügyrendjében át kell vezetni.
Határidő: 2012. február 1.
Felelős: Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda és a Gazdálkodási Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
27/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az oktatási intézmények biztonsági őrzéséről és a közterület-felügyeleti osztály
személyi állományának változásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani közoktatási intézmények
vonatkozásában a portaszolgálati feladatok ellátása miatt az eddig engedélyezettek mellett,
intézményenként további 1-1 egyéb dolgozói álláshelyet engedélyez és így az engedélyezett
egyéb dolgozói álláshelyek száma 2012. február 1. napjától:
a) 5. sz. Általános Iskola (székhely: 3000. Hatvan, Szabadság u. 13.) 9,5 álláshely;
b) Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000. Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) 8,5
álláshely;
c) Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000. Hatvan, Kossuth tér 1.) 8,5 álláshely;
d) Szent István Általános Iskola (székhely: 3000. Hatvan, Bajcsy-Zs. út 17.) 10,5 álláshely;
e) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (székhely: 3000. Hatvan, Balassi B. út 17.)
11 álláshely;
f) Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (székhely: 3000.
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) 10 álláshely.
Az egyéb dolgozói álláshelyek száma az oktatási intézményekben városi szinten
mindösszesen 6 álláshellyel növekszik, amelynek pénzügyi kihatását a 2012. évi
költségvetés tervezése során figyelembe kell venni.
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Határidő: 2012. január 27. (értesítésre)
2012. február 15. (pénzügyi fedezet beépítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján
Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Megérkezett Marján János bizottsági tag.

11. napirendi pont
Előterjesztés a méhnyakrák elleni védőoltásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Lestyán Balázs bizottsági tag
Az önkormányzat már a tavalyi évben is segítséget nyújtott a 15. életévüket tárgyévben betöltött
leánygyermekek részére atekintetben, hogy a Hatvanban életvitelszerűen élők ingyenesen
kaphassanak HPV védőoltást. Ez ebben az évben is folytatódna. A tavalyi évben kiválasztott
oltóanyaggal történne az oltás.
Látható az előterjesztésben, hogy 2 fajta oltóanyag van, azért esett a választás tavaly arra
amellyel az oltás történt, mert az egy kicsit több védelmet nyújt.
Az elmúlt évhez képest annyi a különbség, hogy amíg az oltóanyag a gyógyszertárakban kb.30
ezer forintért vásárolható meg egy alkalomra –és tudjuk, hogy három oltásra van szükség -,
addig az önkormányzatok részére egy egyedi kedvezményt állapított meg a cég 17.048,-Ft+ Áfa
áron. Most azonban még van egy április 30-ig tartó gyógyszertári akció is, ahol 15.900,- Ft
bruttó árért lehet megvásárolni bárkinek ezt az oltóanyagot, aki orvosi vénnyel rendelkezik. Az
lenne a jó, ha az önkormányzat gyógyszertáron keresztül tudná megvásárolni ezt az
oltóanyagot. Nem az MSD-vel szerződnénk, hanem a gyógyszertárakat pályáztatnánk meg itt
Hatvanban, és az akció keretében vásárolnánk meg április 30-ig. Előre láthatólag 105 gyerekről
van szó. Ez jelentős megtakarítás lehet.
Papp István elnök
Ez biztos, hogy jó oltóanyag?
Lestyán Balázs bizottsági tag
Ez egy olyan oltóanyag, amelynek nincs másik megfelelője. Van egy hasonló ehhez, amelyet
tavaly nem választottunk, mert két komponenssel kevesebb összetevőt tartalmaz. A mi
választásunk komplexebb, véd az úgynevezett nemi szemölcsök ellen is.
Szeretnék még egy megjegyzést tenni. Mivel nekem gyógyszertáram van, én nem szeretnék
pályázni.
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
28/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a méhnyakrák elleni védőoltásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák elleni védőoltást 2012.
évben a Silgard J07BM01 vakcinával biztosítja, tekintettel arra, hogy ez az oltóanyag a humán
papillómavirus 6-os, 11-es, 16-os és 18-as típusai által okozott megbetegedések ellen nyújt
védelmet. A képviselő-testület a méhnyakrák elleni védőoltás pénzügyi fedezetét 5.008.000,Ft összegben a 2012. évi költségvetésébe betervezi.
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Határidő: 2012. január 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy
a hatvani közforgalmú gyógyszertárakat keresse meg azzal, hogy tegyenek ajánlatot 105
személy részére vásárolandó Silgard vakcinára vonatkozóan - mely tartalmazza a fizetési
határidő ütemezését és a szállítási és tárolási feltételeket – és a soron következő testületi ülésre
terjessze be az oltóanyag vételére vonatkozó előterjesztést.
Határidő: 2012. február 23.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

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

igazgatói

(magasabb

vezetői)

Dalnoki Brigitta művelődési referens
A Grassalkovich Művelődési Ház magasabb vezetői beosztására vonatkozó pályázati felhívás
2011. október 30. napjával lett közzétéve. A pályázatok benyújtási határideje 2012. december
31-e volt. Eddig az időpontig 2 db pályázat érkezett. Az egyik Ács Enikő volt, akinek a pályázati
anyaga nem felelt meg a pályázatban kiírtaknak, a másik pályázó pedig Valló István Ede volt,
aki jelenleg a megbízott igazgatója az intézménynek. Az ő anyaga megfelelt a pályázatban
kiírtaknak, illetve a törvény által előírt szakmai bíráló bizottság is ajánlja az ő magasabb vezetői
pozícióban való kinevezését.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
29/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának
elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely:
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával
határozatlan idejű közalkalmazotti munkaköre mellett, 2012. február 1. napjától 2017. január 31.
napjáig tartó határozott időre Valló Ede Istvánt bízza meg. Az illetményét a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
- a H fizetési osztály 5 fizetési fokozat garantált illetménye:
155.400,- Ft
- nyelvvizsgapótlék:
10.000,- Ft
- szakmai gyakorlat vezetéséért járó pótlék:
7.000,- Ft
- összesen:
172.400,- Ft
- összesen kerekítve:
172.400,- Ft
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):
89.100.- Ft
- magasabb vezetői pótlék (225%):
45.000,- Ft
- mindösszesen:
306.500,- Ft
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Határidő: 2012. február 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

13.

napirendi pont

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi Szakkönyvtár
igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának elbírásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Dalnoki Brigitta művelődési referens
Hatvan Város Önkormányzata decemberi képviselő-testületi ülésén döntött a Széchenyi
Zsigmond Vadászati és Természettudományi Szakkönyvtár megalapításáról, melynek alapító
okirata 2012. február 1-én lép hatályba. Egy ilyen digitális szakkönyvtár működtetésével egy
komplex szolgáltatást tudnánk nyújtani mind a látogatóknak, mind a kutatóknak. A
megalapításról szóló döntéskor határozat született az igazgatói (magasabb vezetői) pályázat
kiírásáról is, mely 2011. december 16-án meg is történt. A pályázatok beadási határideje január
16-a volt. Összesen 6 db pályázati csomag érkezett. Ezen pályázati csomagok közül sajnos
több nem felelt meg a formai követelményeknek.
A szakmai bíráló bizottság meghallgatta pályázókat és javaslatot tett Hatvan Város
Önkormányzata számára a leendő magasabb vezető személyére. Ez a személy Ferencz
Beatrix. Az elég szigorú törvényi előírásoknak az ő pályázata teljesen megfelelt.
Papp István elnök
Hatvani a hölgy?
Dalnoki Brigitta művelődési referens
Nem hatvani. Abasáron lakik. Jelenleg pedig a Mátra múzeum szakkönyvtárában dolgozik.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
30/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi Szakkönyvtár igazgatói
(magasabb vezetői) pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Vadászati és
Természettudományi Szakkönyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) igazgatói
(magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2012. február 1. napjától 2015. január 31. napjáig
tartó határozott időre, határozatlan idejű közalkalmazotti munkakör létesítése mellett Ferencz
Beatrixot bízza meg. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.
20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
- a F fizetési osztály 6 fizetési fokozat garantált illetménye: 144.570,- Ft
- összesen: 144.570,- Ft
- összesen kerekítve: 144.600,- Ft
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 50.000,- Ft
- magasabb vezetői pótlék (225%): 45.000,- Ft
- mindösszesen: 239.600,- Ft.
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Határidő: 2012. február 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján

14. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani városközpont környezettervezési koncepció tervéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Molnár Zoltán főépítészi munkatárs
A városközpont és tágabb környezete igényli az átgondolását annak, hogy hogyan tervezzük
létrehozni, és ezért szükséges egységes környezettervezési koncepció kialakítása.
Kondek Zsolt képviselő
A képviselő-testület tagjai is részt vesznek ebben a munkában majd. Nagyon szívesen
segítünk.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
31/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani városközpont környezettervezési koncepció tervéről szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Táj-Consult Bt.-t (székhely: 1131 Budapest
Gyöngyösi út 23.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg nettó
760.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 965.200 Ft összegben Hatvan város városközpontjának
környezettervezési koncepciójának elkészítésével.
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetésében tervezésre kerül.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

15. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Molnár Zoltán főépítészi munkatárs
A Grassalkovich kastély kiemelt projektté tételével együtt szükségessé vált az egész kastély
tömbnek, illetve a körülötte lévő területeknek az átrendezése, átszervezése. Bizonyos helyrajzi
számú területek hozzácsatolása, amely a kórháztól lett elvéve, ezért szükséges a Helyi Építési
Szabályzatot is módosítani.
Hotváth Richárd alpolgármester
A kertet meg kellett növelni, a kertből egy – most ecoparknak hívjuk-, de alapvetően egy park
kerülne kialakításra. A projektben meg fog valósulni egy gyalogút, mely kerékpárútnak is
alkalmas lesz. Ez a Thurzó utcát köti össze szemben a Petőfi utcával.
Lényege, hogy az iskolások rövidebb idő alatt érjék el a buszpályaudvart.
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Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati
javaslat elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
32/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan városnak a határozat mellékletét
képező tervlapon feltüntetett területére kiterjedően módosítja a 442/2009. (VIII. 27.) számú
határozatával elfogadott településszerkezeti tervét
Határidő: 2012. január 27. (közzétételre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
33/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

16. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani városközpont közlekedési koncepciótervének terveztetéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Molnár Zoltán főépítészi munkatárs
A közlekedési koncepcióterv szintén Grassalkovich-kastélyhoz kapcsolódóan szükséges.
Kialakításra kerülnek parkolóhelyek a Bástya utca északi részében, illetve a lebontott autóbusz
pályaudvar helyén valósul meg a turistabuszok állomáshelye. Szükséges továbbá azért, hogy a
3-as főúton a buszváró helyet, illetve a Grassalkovich-kastélyt merre lehet a legoptimálisabban
megközelíteni. Több lehetőség is van erre, de mindenhol forgalmas úton kell átmenni, ami
balesetveszélyes.
Horváth Richárd alpolgármester
Az a lényeg, hogy a múzeum kapcsán majd nagyszámú látogatóra számítunk, akik
személygépkocsival és buszokkal is fognak közlekedni. Valamilyen módon a 3. számú főutat
tehermentesíteni kell majd. Annak, hogy a nagy számú látogatót kellő képen kezelni tudja a
város, komoly közlekedési vonzata van.
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 4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
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34/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani városközpont közlekedési koncepciótervének terveztetéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ProUrbe Kft.-t (székhely: 1034 Budapest,
Szomolnok u. 14.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg nettó
890.000 Ft + ÁFA azaz bruttó 1.130.300 Ft. összegben Hatvan város városközpontja
közlekedési koncepciótervének elkészítésével.
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2012. évi költségvetésében tervezésre kerül.
Határidő: 2012. január 31. (szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

17. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan városközpontjának geodéziai felméréséről
(Tájékoztató írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Molnár Zoltán főépítészi munkatárs
A korábban már említett projektek megvalósításához szükséges egy geodéziai felmérés. Ezt
Hatvan Város Önkormányzata 2005-ig minden évben megkapta papír alapon, ezt szeretnénk,
ha ez digitális formában lenne meg. Az egész város területére szeretnénk, de a szűkös
pénzügyi források miatt egyelőre a városközpont geodéziai felmérésének elkészíttetéséhez
kértünk árajánlatokat.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért javasolta
annak elfogadását
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
35/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan városközpontjának geodéziai felméréséről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Geodéziai és Térképészeti
Zrt.-t (székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt bízza meg a városközpont geodézia felmérésével nettó 770.000Ft- Ft + ÁFA azaz
bruttó 977.900 Ft összegben.
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2012. évi költségvetésében tervezésre kerül.
Határidő: 2012. február 28. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

18. napirendi pont
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Molnár Zoltán főépítészi munkatárs
Az előző három előterjesztéshez kapcsolódva a Kossuth tér és tágabb környezete, a kastély és
tágabb környezete, illetve a most létrehozandó parkolóhelyek alapján egy olyan vizsgálat
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született, amely lehetővé tehetne egy 50 %-os parkolóhely mérséklést. Meg kellett vizsgálni,
hogy hol, milyen parkoló telítettség van a városközpontban. Ezek alapján a parkolási rendelet is
módisításra szorul.
A törvényi előírásoknak megfelelő időpontban történt a parkolóhelyek megvizsgálása, és
megállapításra került, hogy az adott üzletek nyitva tartása idején merült fel csak a most
meglévő parkolóhelyeknél nagyobb igény, egyébként bőven fedezi az igényeket a most
meglévő parkoló helyek száma.
Papp István elnök
A közlekedési koncepcióban az lenne az igazi, ha össze tudnánk kötni a szolnoki utat a régi 3as főúttal, az váltaná ki legjobban az átmenő forgalmat. Aki nem azért jön, hogy megnézze a
kastélyt, hanem átutazóban van.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a rendelet
módosítás elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
36/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést
és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

19. napirendi pont
Előterjesztés a régi buszpályaudvar vételárának kiegyenlítéséhez szükséges utólagos
fedezetbiztosításról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető
A Képviselő-testület 2010. májusában hozott egy döntést, mely szerint a régi buszpályaudvart
megvásárolja a Volán Zrt.-től. Az akkori vételár 34 millió 300 ezer forint + ÁFA volt, amelyből
2010-ben 4 millió forint foglaló címén átutalásra került. Ezt követően ingatlan értékbecslő
szakvélemény alapján újra megállapításra került az ingatlan vételára, számunkra mintegy 9
millió forint +ÁFA összeggel kedvezőbben. Az okirat aláírására, a 25 millió forint + ÁFA
összegről sor került. A Volán Zrt. 21 millió forintról kiállította a számlát december 21-én és
átutalásra került a vételár. Az ÁFA fordított, tehát annak megfizetésére 2012-ben fog sor
kerülni, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, 5 millió 250 ezer forint összegben.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
37/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a régi buszpályaudvar vételárának kiegyenlítéséhez szükséges utólagos
fedezetbiztosításról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Hatvan Város
Önkormányzata és a Hatvani Volán Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi út 82.) között
létrejött kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést módosító okiratban szereplő, a hatvani
5226. hrsz. alatt felvett és természetben 3000 Hatvan, Kossuth téren található művelés alól
kivett autóbusz pályaudvar megnevezésű, 882 m2 alapterületű ingatlan 2011. december 22.
napján kiegyenlített vételár hátraléka 21.000.000,- Ft, valamint a 2012. január 20. napjáig a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére megfizetendő fordított ÁFA fedezeteként utólagosan a
fejlesztési céltartalék kerüljön megjelölésre az önkormányzat 2011. évi költségvetésében
21.000.000,- Ft, a 2012. évi költségvetésében ennek ÁFA vonzata, azaz 5.250.000,- Ft
összegben.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

20. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Viziközmű Társulattal kapcsolatos elszámolási
eljárás eredményéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető
Politikai főtanácsadó asszony közreműködésével készítettük el az előterjesztést. Az
előterjesztés tartalmazza, hogy - egy korábbi képviselő-testületi döntés értelmében -, a
szennyvíz beruházás elszámolási eljárását támogatta a testület. Ehhez a II. ütemhez egy új
bizottság létrehozására került sor. A bizottság tagjai a rendelkezésükre álló dokumentumokból
és adatokból megállapították, hogy mekkora értékben került lezárásra ez a II. ütem, és a II.
ütemből Hatvant illetve Zagyvaszántót milyen tételek érintik. Ezeket részletesen tartalmazza az
1. sz. melléklet. Kérném a bizottságot, hogy fogadja el az előterjesztést, hogy az abban
szereplő adatok alapján a másik önkormányzat is tárgyalhassa, illetve a Társulat is
megtárgyalhassa az elszámolási bizottság eredményét.
Marján János bizottsági tag
Mi is számolgatunk benn a cégnél, és lehet, hogy ezek a számok most ütik egymást, ettől
függetlenül fogadjuk el. A polgármesterek és a jegyzők már megállapodtak ebben az ügyben.
Jó volna minél gyorsabban lezárni ezt a dolgot. Ezek az LTP-k január, február, márciusban
lesznek lejárttá téve. Akkor kerülnek át a Társulathoz, akkor derül ki, hogy ezek a pénzek
valóban annyi-e amennyiről beszéltünk.
Polgármester úr engem hívott Zagyvaszántóról, hogy kérnek egy konkrét számot, de az az
igazság, hogy konkrét számot még nem tudok mondani, mert nem történt meg mindenki
részéről a befizetés és addig nem is tudjuk lezárni az LTP számlákat. Ebben is van egy kis
csavar, mert nem mindenki fizetgette ezeket.
Én azt szeretném, ha mindenki ténylegesen jól járna és város is hozzájutna ahhoz, ami az övé,
illetve a Társulat is véglegesen le tudná zárni ezt az ütemet.
Jobb lett volna 4 éves szerződéseket kötni annak idején, de 8 évesek lettek kötve. Ezek a 8
évesek pedig most fognak lejárni.
dr. Szikszai Márta jegyző
Tehát, amit most fejtegetsz, az a táblázatnak az utolsó sorát megelőző sor „Várható
érdekeltségi egység befizetések”, ami az egyenlegekben jelentős hányadot képvisel. Ennek a
pontos összege még nem tisztázott?
Marján János bizottsági tag
Még nem.
dr. Szikszai Márta jegyző
Te kevesebbre gondolsz, Képviselő úr, mint ami itt van?
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Marján János bizottsági tag
Én azt gondolom, hogy kevesebb lesz, de ez olyan 1-2-3 millió. Ez számottevő egy
önkormányzat életében. Ez akkor lett volna jó ez az elszámolás, amikor ezek az érdekeltségi
egységi LTP-k lezáródnak és végérvényesen befizetődnek. Ez leghamarabb március, amikor
teljesen komplexen fogjuk látni.
Ezt az elszámolást két év óta folyamatosan csinálgatjuk. Azt gondolom ez egy jó irány, csináljuk
végig és amikor március-április megvan, és valamit változtatni kell, akkor vissza lehet hozni
testület elé.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Milyen attitűddel áll az elszámoláshoz Zagyvaszántó?
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető
Ők teljesen pozitívan állnak hozzá.
Marján János bizottsági tag
Őket is nyomja folyamatosan, és ez nem egy jó állapot. Egy kicsit el volt ez hanyagolva. Ami
tőlünk telik, azt megpróbáljuk még január-február-márciusban hozzátenni. Ami a részünk.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
38/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Viziközmű Társulattal kapcsolatos elszámolási eljárás
eredményéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elszámolási bizottság által készített, a
szennyvízcsatorna beruházás II. ütemével kapcsolatos, a határozati javaslat mellékletét képező
elszámolási tervezetben foglaltakkal egyetért és azt a Hatvan és Térsége Viziközmű Társulat
taggyűlése felé elfogadásra javasolja.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

21. napirendi pont
Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. évi
munkatervének elfogadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A Bizottság munkatervében szerepel, hogy milyen időpontokban, milyen ütemterv szerint
fogunk dolgozni.
dr. Szikszai Márta jegyző
Egy kiegészítést szeretnék tenni. A munkaterv a képviselő testület munkatervére, illetve az
SZMSZ-ben az átruházott hatáskörök szabályozására épül. Szeretném kiemelni, hogy pünkösdi
illetve az október 23-i ünnepek tekintetében ezek a bizottsági ülések nem mindig keddre fognak
esni. Külön ki fogjuk emelni a meghívóban, amikor ez más napra esik.
Papp István bizottsági elnök
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
39/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyólag elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012.
évi munkatervét.
Határidő: 2012. január 31. (tájékoztatásra)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda
útján

22. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Három önkormányzati tulajdonban álló épület műszaki állapota miatt bontást igényel. Ezekre
vonatkozóan terveket kell készíteni. Az SzMSz-ben előírtak szerint kértünk 3 db árajánlatot a
bontási engedélyezési tervek elkészítésére.
Marján János bizottsági tag
A Mártírok útja 19. helyén mi lesz?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Park lesz a helyén. Kicsi a terület.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, ezért javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
40/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Mártírok útja 19. szám alatti épület
bontási engedélyezési tervének elkészítésével a Sisák Art Tervező és Építő Kft.-t (székhely:
3060 Pásztó, Tar Lőrinc út 30.) bízza meg bruttó 44.450,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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41/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kórház utca 13. szám alatti épület
bontási engedélyezési tervének elkészítésével a Sigma Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan,
Tabán út 3.) bízza meg bruttó 76.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
42/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatt lévő 3 db
melléképület bontási engedélyezési terveinek elkészítésével a Sisák Art Tervező és Építő Kft.-t
(székhely: 3060 Pásztó, Tar Lőrinc út 30.) bízza meg bruttó 228.600,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
Határidő: 2012. március 14.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

23. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemető 2012. évre vonatkozó sírhely-gazdálkodási
tervéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati javaslat
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
43/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Városi Köztemető 2012. évre vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. által készített 2012. évre vonatkozó sírhelygazdálkodási tervet jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2012. január 27.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

24. napirendi pont
Előterjesztés a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Szikszai Márta jegyző
A Magyar Közlöny december 30-i számában az Alaptörvény hatályba lépésével összefüggő
egyes törvények módosításáról megjelent egy elég terjedelmes ún. salátatörvény. Ez
módosította a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt is, oly módon, hogy kiegészítette egy új
szakasszal, ami kimondja, hogy a 2012. évi, hulladék elszállításért fizetendő közszolgáltatási díj
nem lehet magasabb, mint amit 2011-ben az önkormányzat rendeletében megállapított. Tehát
nem 2011-ben állapította meg, hanem 2011-re vonatkozóan állapította meg. A december 15-én
tartott képviselő-testületi ülésen a testület a közszolgáltatónak a 19 %-os emelését oly módon
fogadta el, hogy 10 %-al megemelte a lakosság által fizetendő díjakat, illetve vállalta, hogy 9 %ot pedig a vonatkozó kormányrendelet alapján, kompenzáció jogcímén megfizet a
közszolgáltatónak. Ezt a rendeletet felülírta az imént hivatkozott törvény, amely december 30án jelent meg a Magyar Közlönyben. Az önkormányzati rendelet a jogszabályi hierarchiában
alacsonyabb szinten áll mint egy törvény, így nem lehetnek egyes rendelkezései a törvénnyel
ellentétesek, ezért ezt a rendeletet hatályon kívül kell helyeznünk.
A kompenzációról szóló kormányrendelet hatályban marad. Tehát visszaállítjuk –hogy a
törvénynek megfeleljünk -, a lakosság által fizetendő közszolgáltatási díjakat a 2011-es szintre,
visszavonjuk a kompenzációról szóló képviselő-testületi határozatot. De elindul majd egy új
tárgyalási folyamat a közszolgáltatóval, mert ezt a 19%-ot nem valószínű, hogy olyan
egyszerűen elengedi. Tekintettel arra, hogy a 2011. évben sem emelt a képviselő-testület díjat,
ő a 2010-es közszolgáltatási díjakkal dolgozta végig 2011-et, és ez 2012-ben is így indul.
Furcsa jogi helyzet állt elő, hogy az alacsonyabb szintű jogalkotás beelőzte a magasabb szintűt,
mivel nem tudtunk akkor még róla. Valamint a kompenzációról szóló kormányrendelet továbbra
is hatályban van, tehát az önkormányzat köteles helyt állni.
Marján János bizottsági tag
Szerintem a miénk azért magasabb volt, mint amit ők csináltak.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
44/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bio-Pannónai Kft., mint közszolgáltató
részére az elmaradt bevétel megtérítéséről szóló 729/2011. (XII. 15.) számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
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Határidő: 2012. január 27.
Felelős: Hatvan város jegyzője a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
45/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta

a

települési

szilárd

hulladékkal

kapcsolatos

hulladékkezelési

helyi

közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

25. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán u. 4. 2/3. szám alatti céges lakással kapcsolatos
megállapodás megkötéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella irodavezető
A FORMA Kft. kérelmet nyújtott be a Szociális Bizottság felé, hogy a Gódor Kálmán u. 4. 2/3.
szám alatti önkormányzati lakást céges lakásként bérbe kívánja venni. Erről tegnap a bizottság
döntött. A lakásrendelet úgy szól, hogy amennyiben a felújítás költsége a 28.000 .-Ft/m2 árat
meghaladja, úgy a képviselő–testület egyedi megállapodás keretében határozza meg a
felújítási munkák mértékét és bérlet időtartamát. A Hatvani Városgazdálkodási Zrt. a FORMA
Kft.-vel egyeztetve átépítette a költségvetést, melynek az összege 2.198.225,- Ft. Mivel egy
41m2-es lakásról van szó, így a beruházás költsége 53.615,- Ft/m2. Mivel legalább 980,- Ft/m2
áron adható bérbe a céges lakás, így a 41m2-es lakásra bérleti díj 40.180,- Ft, melyből az
előterjesztés mellékleteiben található egyedi megállapodás alapján ha a FORMA Kft. havonta
10.000,- Ft bérleti díjat fizet, akkor a felújítási költsége havonta 30.180,- Ft-tal számítható be.
Így 73 hónap bérlet szükséges ahhoz, hogy a felújítási költség lelakódjon. Ezt az egyedi
megállapodást kell a bizottságnak és a testületnek jóváhagynia.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a határozati
javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
46/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan, Gódor Kálmán u. 4.2/3. szám alatti céges lakással kapcsolatos
megállapodás megkötése szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Gódor Kálmán u. 4. 2/3. szám
alatti lakás felújítási munkáira vonatkozóan a FORMA Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan,
Széchenyi u. 22.) együttműködési megállapodást köt a határozat 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. február 15. (a Kft. ügyvezetője értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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26. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáiról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Tehát van 5 db lakás, amelyet fel kell újítanunk, összkomfortossá kell tennünk, és a
nagygombosi lakók majd ezekbe beköltözhetnek.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Komfortossá kell tennünk.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
47/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján –
bruttó 1.910.874,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Mártírok útja 1. I/11. sz.
alatti lakás felújításával.
Pénzügyi forrás a 721/2011. (XII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. március 31. (a felújítási munkák befejezésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke a

Műszaki

és

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
48/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján –
bruttó 1.602.069,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Kossuth tér 21. fsz. 3. sz.
alatti lakás felújításával.
Pénzügyi forrás a 721/2011. (XII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. március 31. (a felújítási munkák befejezésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján
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elnöke a

Műszaki

és

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
49/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján –
bruttó 1.470.320,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Grassalkovich út 8. fsz. 3.
sz. alatti lakás felújításával.
Pénzügyi forrás a 721/2011. (XII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. március 31. (a felújítási munkák befejezésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke a

Műszaki

és

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
50/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján –
bruttó 1.582.595,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Pázsit u. 24. fsz. 1. sz.
alatti lakás felújításával.
Pénzügyi forrás a 721/2011. (XII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. március 31. (a felújítási munkák befejezésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke a

Műszaki

és

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés ötödik határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
51/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján –
bruttó 1.420.965,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor K. u. 12. I/15. sz.
alatti lakás felújításával.
Pénzügyi forrás a 721/2011. (XII. 01.) sz. képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll.
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Határidő: 2012. március 31. (a felújítási munkák befejezésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke a

Műszaki

és

27. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város közvilágítási hálózatának 2012. évi üzemeltetéséről és
karbantartásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
2011. évre vonatkozóan volt az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel egy szerződésünk, melynek keretében
a közvilágítási hálózat üzemeltetési és karbantartási munkáit kellett elvégezni. Mivel ez a
szerződés múlt évre vonatkozott, lejárt a szerződés határideje, ezért új szerződést szükséges
kötni a közvilágítási hálózat üzemeltetésére és karbantartására. Bekértük az SZMSZ előírása
szerinti árajánlatokat. A legkedvezőbb ajánlatot az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft adta.
Vele célszerű megkötni a 2012. évre vonatkozó szerződést.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
52/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan város közvilágítási hálózatának 2012. évi üzemeltetéséről és
karbantartásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város területén a közvilágítási
hálózat üzemeltetési és karbantartási munkáival 2012. évre vonatkozóan az ELMŰ-ÉMÁSZ
Hálózati Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.) bízza meg 4.800.000,Ft/év+ÁFA (400.000,-Ft/hó+ÁFA) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.
A pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetésébe a közvilágítás költséghelyen
betervezésre kerül.
Határidő: 2012. január 31. (szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

28. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város közvilágítási rendszerének fejlesztéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A közvilágítási rendszer fejlesztését indokolja az, hogy a város kiadásaiban egy jelentős
költséget jelent. Ha költségtakarékos elemekkel van egy város megvilágítva, valamint
figyelembe vannak optimálisan véve a különböző műszaki paraméterek pl. az oszlopok
kiosztása, milyen fényerejű a világítótest, aminek meg kell az úttestet világítania és az útnak a
geometriai méretei is figyelembe vannak véve a tervezésnél, jelentős költségeket lehet
megtakarítani. Célszerű erre vonatkozóan előkészítő munkálatokat elvégezni. Ha a
legoptimálisabban vannak ezek a lámpatestek elhelyezve, akkor milyen költség megtakarítást
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lehet elérni, egy korszerűbb világítással. Arról szól az előterjesztés, hogy az önkormányzat célul
tűzi ki, hogy a közvilágítási rendszer korszerűbbé váljon.
Marján János bizottsági tag
Biztos, hogy jó dolog, csak sok a negatív példa ezzel kapcsolatban. Megcsinálták, valóban
olcsóbb, csak a funkciójának nem felel meg.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Ezért lenne ez az előkészítő munka, ahol felmérésre kerülne az, hogy milyen úthálózat van
megvilágítva, milyenek az oszloptávolságok. Nem csak azt néznénk meg, hogy mennyi lehet az
energia megtakarítás, hanem azt is, hogy lehet legoptimálisabb a megvilágítás. A műszaki
paraméterek és a bekerülési költségek szempontjából is fontos ez az előkészítő munka.
Kondek Zsolt képviselő
Mennyi pénzünk van rá?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A Tungsrammal felvettük a kapcsolatot. Voltak egy előzetes megbeszélésen. Ők bizonyos
adatokat kérnek tőlünk. Hogy a legoptimálisabb helyzetet felállítsuk. Reméljük, hogy lesz olyan
mértékű a megtakarítás, ami kompenzálja ezt a beruházási költséget, de ezt majd a számokból
fogjuk a végén látni.
Hatvan város területén nem minden lámpatest korszerűtlen. Vannak olyan területek, ahol nem
szükséges változtatni.
Marján János bizottsági tag
Melyik ez a rész?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A városközpont. A mellékutcák már nem optimálisan megvilágítottak.
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
53/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan város közvilágítási rendszerének fejlesztéséről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete célul tűzi ki, hogy Hatvan város területén a
közvilágítási rendszer korszerűsítésre kerüljön és ennek érdekében a végrehajtásához
szükséges előkészítő munkálatok megkezdődjenek.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

29. napirendi pont
Előterjesztés „Munkavédelmi jellegű bírságok felhasználása” című pályázathoz
szükséges hozzájárulás megadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. az Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség felhívására „Hatékony stresszkezelési technikák
elsajátítása az Albert Schweitzer Kórház–Rendelőintézet középvezetői számára” címmel
pályázatot kíván benyújtani. Ennek keretében a középvezetők különféle tréningeken
vehetnének részt. A pályázat önerőt nem igényel, a benyújtási határidő február 15. A kórház
kéri a Képviselő-testület, mint tulajdonos hozzájárulását a pályázat benyújtásához.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás, nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
54/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Munkavédelmi jellegű bírságok felhasználása” című pályázathoz szükséges
hozzájárulás megadásáról 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 Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg.száma:10-09-021298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 16.) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság az Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség által – a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvény (mvt.) 80.§ (2) bekezdése és a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint
információs célú felhasználásnak részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII.23.) SZMM
rendeltben foglaltak alapján – a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználása tárgyú pályázatán
a pályázati kiírásban foglaltak szerint részt vegyen.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza az Albert Schweitzer Kórház–
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjét, dr. Zámbó Lászlót a pályázat benyújtásához szükséges okiratok aláírására.
Határidő: 2012. február 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

30. napirendi pont
Előterjesztés a „Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” tárgyú
projekt lebonyolításhoz szükséges döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Az önkormányzat a „Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” tárgyában
pályázatot nyújtott be 2011. február 18-án. Ez a pályázatunk támogatásban részesült és bruttó
91.297.500,- Ft támogatást kapunk. A támogatási szerződés 2011. november 30-án került
aláírásra. Ez a szerződés előírja, hogy január hónapban milyen tevékenységeket kell elvégezni.
Ki kell választanunk a projekt menedzsment szolgáltatást, a kötelező nyilvánosság és
tájékoztatás biztosítására
a megfelelő céget, a műszaki ellenőrt, illetve a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lebonyolító közbeszerzési tanácsadót. Ezekre
bekértük az árajánlatokat, és a legkedvezőbb ajánlatot tevőkkel kellene a vállalkozói szerződést
megkötni.
.
Papp István bizottsági elnök
Tehát ez már biztos, hogy megnyertük ezt a pályázatot.
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dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Igen, ez már biztos.
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
55/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” tárgyú projekt
lebonyolításához szükséges döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 kódszámú, a
„Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” tárgyú projekt megvalósítása
során a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lebonyolító közbeszerzési
tanácsadói tevékenység elvégzésével az ILLÉS ÉS SÍPOS Ügyvédi Irodát (székhely: 1054,
Budapest, Alkotmány u. 12.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza
meg bruttó 1.244.600.-Ft megbízási díjért.
A megbízási díj összege Hatvan város 2012. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások
között szereplő üzemelő vízbázisok vizsgálatára előirányzott költséghelyen betervezésre kerül.
Határidő: 2012. február 15. (megbízási szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
56/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” tárgyú projekt
lebonyolításához szükséges döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 kódszámú, a
„Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” tárgyú projekt megvalósítása
során a projektmenedzsment feladatok ellátásával a CANBER Tanácsadó és Vállalkozó Kft.-t
(székhely: 7815 Harkány, Kossuth L u. 55. II/28.), mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 3.994.150.- Ft megbízási díjért.
A megbízási díj összege Hatvan város 2012. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások
között szereplőüzemelő vízbázisok vizsgálatára előirányzott költséghelyen betervezésre kerül.
Határidő: 2012. február 15. (megbízási szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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57/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” tárgyú projekt
lebonyolításához szükséges döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 kódszámú, a
„Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” tárgyú projektmegvalósítása
során a nyilvánosság és tájékoztatás feladatok ellátásával a TenderPress Kft.-t (székhely: 1125
Budapest, Istenhegyi út 59-61.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt
bízza meg bruttó 908.050.- Ft vállalkozói díjért.
A vállalkozói díj összege Hatvan város a 2012. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások
között szereplő üzemelő vízbázisok vizsgálatára előirányzott költséghelyen betervezésre kerül.
Határidő: 2012. február 15. (vállalkozási szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A negyedik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
58/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” tárgyú projekt
lebonyolításához szükséges döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2.2.3/A/09-2011-0003 kódszámú, a
„Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” tárgyú projekt megvalósítása
során a műszaki ellenőri feladatok ellátásával a CANBER GEO Mérnöki Pénzügyi Tanácsadó
Kft.-t (székhely:7815, Harkány Kossuth L u. 55.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt bízza meg bruttó 3.644.900,- Ft megbízási díjért.
A megbízási díj összege Hatvan város 2012. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások
között szereplő üzemelő vízbázisok vizsgálatára előirányzott költséghelyen betervezésre kerül.
Határidő: 2012. február 15. (megbízási szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

31. napirendi pont
Előterjesztés a „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéséhez
szükséges döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Már az előző bizottsági ülésen is szó volt arról, hogy az önkormányzat szeretne „Közösségi
közlekedés fejlesztése” tárgyában pályázatot benyújtani, és megvalósítani buszöblök
létrehozását, közös kerékpár- és buszsáv kiépítését, térfigyelő kamerák elhelyezését,
dinamikus utastájékoztató táblák kihelyezését több buszmegállóban illetve a kistérség
településein, és kerékpárkölcsönző rendszer kiépítését. A Képviselő-testület akkor döntött a
tervezőről erre vonatkozóan. A januári testületi ülésen pedig szükség lenne arra, hogy a
Megvalósíthatósági Tanulmányt elkészítő céget válasszák ki, illetve, mivel a pályázat
szempontjából rendkívül előnyös lenne, és a dinamikus utastájékoztató táblák kihelyezéséhez
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pedig elengedhetetlen az együttműködés, konzorciumi megállapodást kellet kötni a hatvani
Volánnal.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
59/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-5.1.2.-11 kódszámú, Közösségi
közlekedés fejlesztése tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó Megvalósíthatósági
tanulmányt az EuroRaptor Kft.-vel (székhely:4400, Nyíregyháza, Bocskai u. 37/A), mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevővel készítteti el bruttó 3.016.250,- Ft
vállalkozói díjért.
A vállalkozói díj összege a Hatvan város 2012. évi költségvetésében betervezésre kerül.
Határidő: 2012. február 15. (vállalkozási szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
60/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-5.1.2.-11 kódszámú, „Közösségi
közlekedés fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódóan, jelen határozat
mellékletét képező megállapodás-tervezet szerinti tartalommal, konzorciumi együttműködési
megállapodást köt a Hatvani Volán Zrt-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Bercsényi u.82.)
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a konzorciumi együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. február 15. (együttműködési megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

32. napirendi pont
Előterjesztés „Mezőgazdasági utak felújítása” tárgyú pályázat benyújtásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatot hirdetett mezőgazdasági utak
fejlesztésére. Erre mi pályázni szeretnénk. Öt darab utat tudnánk ebből felújítani, aminek a
költsége 29.383.053,-Ft. A támogatási intenzitás 75 %-os, tehát bruttó 7.345.764,- Ft saját erőt
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szükséges biztosítani. Valamint, mivel a határidő elég szoros - január 31-ig be kell nyújtanunk
a pályázatot -, nagyon gyorsan ki kell választanunk a tervezőket. Három útra külön kértünk be
árajánlatot és másik két útra is külön. Két különböző céget kellene kiválasztani, a két
legkedvezőbb árajánlatot adó céget javaslom.
Továbbá a pályázati dokumentáció elkészítésére is kértünk árajánlatot, ebben az esetben is a
legkedvezőbb ajánlattevővel kellene szerződést kötni.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Az egyik cég az nem Útkataszter Bt? Útkaszter szerepel az előterjesztésben.
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Valószínűleg nem jól lett írva.
dr. Szikszai Márta jegyző
Az biztos, hogy Útkataszter.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztésben elírás történt. Útkataszter
Jegyzőasszonyt, hogy javítsák az elírást.

Bt. a cég helyes

neve. Megkérem

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
61/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Mezőgazdasági utak felújítása” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal által közzétett felhívásra a „Mezőgazdasági utak fejlesztése” tárgyában pályázatot kíván
benyújtani az 5341 hrsz.-ú, a 0294 hrsz.-ú, a 055/3 hrsz.-ú, a 0171 hrsz.-ú és a 0480/10 hrsz.-ú
mezőgazdasági út felújítására.
A beruházás becsült bruttó összköltsége: 29.383.053 Ft.
Az önerő összege bruttó: 7.345.764.- Ft
Az önerő forrása Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésébe tervezésre kerül.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához
szükséges nyilatkozatok megtételére.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal által közzétett felhívásra a „Mezőgazdasági utak fejlesztése” tárgyú pályázat
előkészítésére pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú
képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján
köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd - alpolgármester
2.) Laskainé Pozsonyi Éva – útügyi ügyintéző
3.) Karácsony Mónika – pályázati ügyintéző
Határidő: 2012. január 31. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot tette fel szavazásra.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
62/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Mezőgazdasági utak felújítása” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal által közzétett felhívásra, a „Mezőgazdasági utak fejlesztése” tárgyában benyújtandó
pályázat keretében az 5341. hrsz.-ú, a 0294 hrsz.-ú és a 055/3 hrsz.-ú utak felújítási terveinek
elkészítésére vonatkozóan az Útkaszter Bt-vel (3100 Salgótarján, Füleki út 39.) bruttó 444.500.Ft összegben vállalkozói szerződést köt.
A vállalkozói díj összege az önkormányzata 2012. évi költségvetésébe tervezésre kerül.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal által közzétett felhívásra, a „Mezőgazdasági utak fejlesztése” tárgyában benyújtandó
pályázat keretében a 0171. hrsz.-ú és a 0480/10. hrsz.-ú utak felújítási terveinek elkészítésére
vonatkozóan a MONALIZA Tervező- és Szolgáltató Betéti Társasággal (3390 Füzesabony,
Egyetértés u. 2. II/12.) bruttó 381.000.- Ft összegben vállalkozói szerződést köt.
A vállalkozói díj összege az önkormányzata 2012. évi költségvetésébe tervezésre kerül.
Határidő: 2012. január 27.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
63/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Mezőgazdasági utak felújítása” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
által közzétett felhívásra, a „Mezőgazdasági utak fejlesztése” tárgyában benyújtandó pályázat
keretében a pályázati dokumentáció elkészítésére a Kertes 1997 Kft.-vel (2113 Erdőkertes,
Meggyfa u. 2.) köt vállalkozó szerződést bruttó 1.587.500.- Ft összegben, melyből bruttó
127.000.- Ft az alap pályázati díj, valamint sikeres pályázat esetén további bruttó 1.460.500.Ft, melyet a nyertes pályázati támogatás esetén kell megfizetni.
A vállalkozói díj összege az önkormányzata 2012. évi költségvetésébe tervezésre kerül.
Határidő: 2012. január 27. (szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

33. napirendi pont
Előterjesztés „Testvérvárosi találkozók” tárgyú pályázat benyújtásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Szeptemberben kerül megrendezésre a Határtalan zenei fesztivál elnevezésű program,
melynek keretében a testvérvárosokból zenekarokat hívunk meg. Ennek finanszírozására
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találtunk egy pályázatot. A Tempus Közalapítvány felhívására szeretnénk pályázni
„Testvérvárosi találkozók” címmel. A maximum 25.000 EUR-ra pályáznánk, mert 190 fő feletti
résztvevőtől –reméljük -, jóval nagyobb lesz a látogatottság.
100 %-ban támogatott, február 15-ig kell benyújtani a pályázatot. Erről kérem a Bizottság
döntését.
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
64/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Testvérvárosi találkozók” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tempus Közalapítvány által közzétett
felhívásra a „Testvérvárosi találkozók” tárgyában pályázatot kíván benyújtani a „Határtalan
Zenei Fesztivál” megvalósítására.
A program becsült összköltsége bruttó 25.000 EUR.
A pályázat 100%-ban támogatott, ezért külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tempus Közalapítvány által közzétett
felhívásra a „Testvérvárosi találkozók” tárgyú pályázat előkészítésére pályázati munkacsoportot
választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott
Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
– Siraky-Nagy Annamária, PR referens, rendezvényszervező
– Ludányi Brigitta, testvérvárosi referens
– Karácsony Mónika, pályázati ügyintéző
Határidő: 2012. február 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

34. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

közbeszerzési

szabályzatának

dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Az új közbeszerzési törvény 2012. január 1-jével lépett hatályba. A törvény előírja, hogy
közbeszerzési eljárás csak akkor indítható, ha megfelelő közbeszerzési szabályzattal
rendelkezünk. Éppen ezért szükséges aktualizálni, illetve a törvényi előírásoknak megfelelően
módosítani a jelenleg hatályos közbeszerzési szabályzatunkat, melyet a képviselő-testület a
20/2011. (I. 27.) számú határozatával fogadott el. Most a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt új közbeszerzési szabályzatot kellene elfogadni.
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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65/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2011. (I. 27.) számú határozatát
módosítja annyiban, hogy a határozat melléklete helyébe 2012. január 27. napjától jelen
határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési
szabályzat lép.
Határidő: 2012. január 27.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

35. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen, valamint közterületeken történő
fakivágásokról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
66/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva – Tóth József Sándor kérelmét elbírálva –
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 5434 hrsz.-ú
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 20. számú ingatlan előtt álló 2 db
nyírfa kivágásához.
Határidő: 2012. február 10. (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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
67/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva – Laczkó András kérelmét elbírálva –
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 2331 hrsz.-ú
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 24. számú ingatlan előtt álló 15
db fa kivágásához.
Határidő: 2012. február 10. (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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
68/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva – Hipszki Illésné kérelmét elbírálva –
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 4445 hrsz.-ú
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Zrínyi u. 60. számú ingatlan előtt álló 1 db fűzfa
kivágásához.
Határidő: 2012. február 10. (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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
69/2012. (I. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva – Kondek Zsolt önkormányzati képviselő
kérelmét elbírálva – úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú hatvani 2638/2 hrsz.-ú
területen, természetben a Népkert melletti sporttelepen álló 3 db nyárfa kerüljön kivágásra.
Határidő: 2012. február 10. (a kiértesítésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

Papp István bizottsági elnök
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 44 perckor befejezettnek
nyilvánította.
K.m.f

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