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Közhasznú Kft. ügyvezető igazgató
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
vezérigazgató

Barna Attiláné

* * *
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.
Jelezte, hogy Marján János bizottsági tag később érkezik.
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata volt.
Levetetni kérte a napirendek közül a 27. napirendi pontot:
27. Előterjesztés a „Nevelési intézmények fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásához
Felvetetni kérte 27. napirendi pontként a hatvani önkormányzati fenntartású kulturális
intézményekről szóló előterjesztést, valamint 36. napirendi pontként az önkormányzati
lakóépületek bontási munkáiról szóló előterjesztést, illetve 37. napirendi pontként a hatvani
2713/5 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról szóló előterjesztést.
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Papp István bizottsági elnök
Kérte a bizottság tagjait, hogy a meghívóban szereplő 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:
181/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a bizottsági elnök ügyrendi javaslatát
elfogadja:
27. Előterjesztés a „Nevelési intézmények fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásához
című napirendi pont levételre kerül.
27. napirendi pontként felvételre kerül: Előterjesztés a hatvani önkormányzati fenntartású
kulturális intézményekről,
36. napirendi pontként felvételre kerül: Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakóépületek
bontási munkáiról,
37. napirendi pontként felvételre kerül: Előterjesztés a hatvani 2713/5 helyrajzi számú ingatlan
megosztásáról.
Határidő: 2012. március 27.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Megérkezett Marján János bizottsági tag.
Papp István bizottsági elnök
Kérte a napirendi pontok elfogadását.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
182/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a 2012. március 27-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
2. 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)
3. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.
szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
4. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. II. félévi feladat-végrehajtási
tevékenységéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. egyes belső szabályzatainak jóváhagyásáról
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(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
7. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2011. II. félévi feladatvégrehajtási tevékenységéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
8. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. által benyújtandó
pályázathoz való hozzájárulásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
9. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. –vel megkötendő
támogatási megállapodásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
10. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. között létrejött adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntésekre
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
11. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 11/2012. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
12. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
13. Előterjesztés a 2012. évi költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok
létszámcsökkentéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére és
pályázat benyújtására
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
14. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
15. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület között
létrejövő megállapodásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
16. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata között
létrejövő együttműködési megállapodásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
17. Előterjesztés önkormányzati hitel fedezetéül szolgáló ingatlan cseréje
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
18. Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével
kapcsolatos beszámolóról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
19. Előterjesztés a homlokzat felújítások tervezési munkáiról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
20. Beszámoló az út-híd feladatterv 2011. évi végrehajtásáról, valamint javaslat a 2012. évi
feladatterv megállapítására
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
21. Előterjesztés Hatvan Újváros Plébánia támogatásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
22. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Népkert-Sporttelepen történő
beruházáshoz nyújtandó támogatásról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
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23. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére sporttámogatás
igénybevételéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
24. Előterjesztés a „Hatvan, Bástya úti parkoló építése” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
25. Előterjesztés
a
„Multifunkciós
irodatechnikai
berendezések
és
kapcsolódó
költségmenedzsment rendszer bérbevétele és teljes körű üzemeltetése, karbantartása,
valamint stúdiótechnikai eszközök beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
26. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben”
tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
27. Előterjesztés a hatvani önkormányzati fenntartású kulturális intézményekről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTET TÖBBSÉG)
28. Előterjesztés a „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásához szükséges
döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
29. Előterjesztés „A hatvani Markovits Kálmán Uszoda infrastrukturális fejlesztése” című pályázat
benyújtásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
30. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének
módosításáról, valamint a 103/2012. (II. 22.) számú képviselő- testületi határozat
módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
31. Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének
felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
32. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen,
fakivágásokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

valamint

közterületeken

történő

33. Előterjesztés a Hatvan város belterületén víznyelőrácsok pótlásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
34. Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének
felhasználásáról
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
35. Előterjesztés egyes utcanév táblák és forgalomtechnikai elemek elhelyezéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
36. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakóépületek bontási munkáiról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
37. Előterjesztés a hatvani 2713/5 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Határidő: 2012. március 27.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
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1. napirendi pont
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Dr. Stankovics Éva ügyvezető igazgató
Igyekeztünk elég részletesen kifejteni, illetve az előző félévhez képest szűkebbre venni a
beszámolót. Sűrű félévünk volt, sűrű félévünk van és sűrű félévünk lesz. Nagyjából így lehetne
összegezni a kórház tevékenységét.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Látható, hogy a kórház vezetése tudatos, építkező gazdasági és szakmai politikát folytat. A
tevékenység bővítésére, a szolgáltatás bővítésére utaló pontok, illetve a szakmai színvonal
fejlesztésére utaló pontok vannak. Számunkra, mint fenntartó számára az a legfontosabb, hogy
a Hatvanban és környékén élő polgárok elégedettek legyenek a szolgáltatásokkal, valamint,
hogy finanszírozhatóak legyenek ezek a szolgáltatások. Látható, hogy a kórházban elindult az
élet, kíváncsian várjuk, hogy a következő átalakulás mennyire lesz pozitív, illetve, hogy
mennyire lesz folytatható ez a folyamat. Ez a jövő kérdése lesz.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
183/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltatató
Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031298,
székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a
nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2011. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről
szóló beszámolóját a jelen határozat mellékletétében foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: 2012. április 5. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvani város polgármestere

2. napirendi pont
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft. – számára a jogszabályok által előírt – szabályzatai
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének jóváhagyásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Kovács Éva ügyvéd
A Hatvan Város Önkormányzat által alpított, kizárólagos tulajdonában álló Albert Schweitzer
Kórhát –Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. szabályzatainak az elfogadása a képviselőtestület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló helyi rendelet
rendelkezései szerint átruházott hatáskörben a Bizottság feladata. A kórház már korábban a
jogszabályokban előírt szabályzatait elkészítette, ezen szabályzatok felülvizsgálata folyamatos,
tekintettel arra, hogy a kialakult gyakorlatnak megfelelően szükséges ezeket módosítani. Ez az
előterjesztés négy szabályzatot érint: a Behajtási és Parkolási Szabályzatot, a Beszerzési
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Szabályzatot, a Bizonylati Rendet és a Kötelezettségvállalási Rendet. A négy határozati javaslat
ezen szabályzatok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadásáról
szól.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
184/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
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 Behajtási és
Parkolási Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2012. március 30. (tájékoztatásra)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
185/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
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 Beszerzési
Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2012. március 30. (tájékoztatásra)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
186/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
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 Bizonylati Rend
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
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Határidő: 2012. március 30. (tájékoztatásra)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A negyedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
187/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 26.) ügyvezetése által elkészített
Kötelezettségvállalási Rend módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Határidő: 2012. március 30. (tájékoztatásra)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján

3. napirendi pont
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.
szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Igazgatónő, ha az átadás-átvétel meglesz, akkor már semmilyen beleszólásunk nem lesz a
kórház dolgaiba?
Dr. Stankovics Éva ügyvezető igazgató
Szerintem a nagyobb horderejű dolgokba biztosan, de az apróbb ügyek, mint a szabályzat
módosítás, már kikerül majd a testület, illetve a bizottság hatásköréből. Azt már az akkori
fenntartó fogja jóváhagyni, vagy feltételezem azt is, hogy esetleg a kórház vezetésébe
delegálja.
Papp István bizottsági elnök
Gondolom a pályázatok is újra ki lesznek írva.
Dr. Stankovics Éva ügyvezető igazgató
Igen.
dr. Kovács Éva ügyvéd
A kórház szervezeti és működési szabályzata már korábban elfogadásra került a
jogszabályoknak megfelelően. Az SZMSZ elfogadása az Alapító okirat 25. pontja szerint a
képviselő-testület hatáskörébe tartozik, előtte azonban szükséges a bizottságnak is
jóváhagynia. A szervezeti és működési szabályzat módosítása vált szükségessé az ügyvezetés
véleménye szerint a kialakult gyakorlatnak megfelelően. Ezért szükséges az egységes
szerkezetbe foglalt SZMSZ elfogadása.
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:
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188/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltatató
Nonprofit Közhasznú Kft. szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 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: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratának 15. pontjában foglaltak
alapján a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a társaság ügyvezetése
által elkészített szervezeti és működési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövegét.
Határidő: 2012. április 5. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

4. napirendi pont
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. II. félévi feladat-végrehajtási
tevékenységéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Kovács Éva ügyvéd
Az önkormányzat által alapított, kizárólagos tulajdonában lévő Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Kft. üzleti tervének elfogadása és jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe
tartozik. Ez korábban megtörtént. Az üzleti terv végrehajtása tekintetében a társaságok két
alkalommal kötelesek beszámolni a szakmai tevékenységükről, és a képviselő-testületnek
szükséges ezt a beszámolót jóváhagynia. A Média-Hatvan Kft. is elkészítette a 2011. II. félévre
szóló beszámolóját, mely a határozati javaslat mellékletét képezi.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
189/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. II. félévi feladat-végrehajtási
tevékenységéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2011. II. félévi feladatvégrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját a jelen határozat mellékletétében foglalt
tartalommal elfogadja.
Határidő: 2012. április 5. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvani város polgármestere
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5. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. egyes belső szabályzatainak jóváhagyásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Kovács Éva ügyvéd
A korábbiakban már elhangzott, hogy az önkormányzat által alapított társaságok esetében a
szabályzatok elfogadása bizottsági hatáskörbe tartozik, a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatának rendelkezései szerint. Korábban a Vadászati Múzeum
ezeket a szabályzatait már elkészítette, azonban itt is szükségessé vált a módosítás. A
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat a kialakult gyakorlatnak megfelelően módosult. A
közbeszerzési szakértő tett egy olyan javaslatot, hogy a közbeszerzési határértékről 8 millió
forint erejéig az ügyvezető rendelkezhessen, tehát itt ez a fő módosítás, illetve van egy teljesen
új szabályzat az Iratkezelési Szabályzat,amelynek az elfogadása javasolt.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
190/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
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 2012. január 23-án
elkészített Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövegét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint utólagosan jóváhagyja.
Határidő: 2012. március 30 (tájékoztatásra)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés második határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
191/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
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 2012. március 13-án
elkészített Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövegét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: 2012. március 30 (tájékoztatásra)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
192/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
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 Iratkezelési Szabályzat
egységes szerkezetbe foglalt szövegét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja.
Határidő: 2012. március 30. (tájékoztatásra)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján

6. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének
elfogadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Kovács Éva ügyvéd
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései szerint az alapító
kizárólagos hatáskörébe tartozik az üzleti terv elfogadása. Ezért a képviselő-testületnek el kell
fogadnia a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti tervét is. Az üzleti tervvel kapcsolatban fontos, hogy társaság
jegyzett tőkéje 1 millió forint, ezenkívül 6 millió forint tagi kölcsönt adott Hatvan Város
Önkormányzata a társaság részére, tehát ilyen pénzügyi eszközökkel rendelkezik egyenlőre a
Nonprofit Kft. Tudjuk, hogy a pályázat még nem került kiírásra, ezért úgy javasoljuk elfogadni a
határozati javaslatot, hogy a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a testület azzal, hogy az
Uniós pályázat kiírását követően, annak eredményének ismeretében szükséges lehet az üzleti
terv megfelelő módosítása.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további 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:
193/2012. (III. 27.) 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. 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2012. gazdasági évre
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vonatkozó üzleti tervét a jelen határozat mellékletétében foglalt tartalommal jóváhagyja azzal,
hogy az egyedi uniós pályázat kiírását követően, annak eredménye ismeretében szükséges
lehet az üzleti terv megfelelő módosítása.
Határidő: 2012. április 5. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvani város polgármestere

7. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2011. II. félévi
feladat-végrehajtási tevékenységéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Kovács Éva ügyvéd
A Média-Hatvan Kft.-vel kapcsolatosan elhangzottakra visszautalva, az üzleti terv elfogadása a
képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az üzleti terv alapján a társaság két alkalommal köteles
a tevékenységéről beszámolni. Elkészült a 2011. II. félévre vonatkozó beszámoló, melynek
jóváhagyása szintén a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
194/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2011. II. félévi feladatvégrehajtási tevékenységéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2011.
II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről szóló beszámolóját a jelen határozat
mellékletétében foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: 2012. április 5. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere

8. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. által benyújtandó
pályázathoz való hozzájárulásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Kovács Éva ügyvéd
Lehetőség van arra TÁMOP pályázat keretében, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Zrt. mint közhasznú társaság egy kiírt pályázaton vegyen részt. Ennek a pályázatnak a lényege,
hogy egy egészségtervet kell elkészítenie a Zrt.-nek. Ezen belül a Zrt. a támogatható
tevékenységek közül elsősorban a munkahelyi dohányzás leszoktatás támogatás programban
és a munkahelyi energiaegyensúly programban kíván részt venni, illetve pályázni. A támogatás
összege legalább 1 millió forint, de legfeljebb 10 millió forint. A pályázati feltételeknek megfelel
a Zrt., rendelkezik például a megfelelő számú munkavállalóval. A támogatás mértéke az
elszámolható költség 100 %-a. Fontos, hogy vissza nem térítendő támogatásról van szó.
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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:
195/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. által benyújtandó
pályázathoz való hozzájárulásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla út 2.)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve hozzájárulását adja ahhoz és támogatja, hogy a
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében megjelent „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok”
című TÁMOP-6.1.2/11/1/B pályázaton részt vegyen és pályázatot nyújtson be.
Határidő: 2012. április 5. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

9. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. –vel megkötendő
támogatási megállapodásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Kovács Éva ügyvéd
Hatvan Város Önkormányzata az önként vállat és kötelezően ellátandó feladatait részben az
általa alapított hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-én keresztül látja el. Ezen
feladatok ellátása a közszolgáltatási szerződésben és a vagyongazdálkodási szerződésben
kerültek meghatározásra. A költségvetési rendeletben meghatározta Hatvan Város
Önkormányzata a működési kiadásokra fordítható összegeket. Az önkormányzati feladatok
magas szintű ellátása érdekében az önkormányzatnak célszerű lenne támogatást nyújtania a
Zrt. részére 2012. április 1. napjától kezdődő hatállyal 2012. december 31. napjáig tartó
határozott időtartamra, támogatási szerződés mellékletében meghatározott ütemezéssel. Ezen
összegek az önkormányzati feladatok magas szintű ellátása érdekében az alábbi közfeladatok
működési költségének finanszírozására használhatók fel: köztemető üzemeltetésére, lakás és
nem lakáscélú helyiségek üzemeltetésére, közfeladat-ellátás körében felmerülő igazhatási, a
gazdasági társaság működéséhez köthető és egyéb általános költségek fedezetére. A törvényi
rendelkezések szerint amennyiben egy támogatás nem befolyásolja közvetlenül az árat, úgy az
általános működési támogatásnak minősül. Tekintettel arra, hogy a pénzösszeg átadásának a
jogcíme támogatás, így ez mind az önkormányzat, mind a Zrt. részére egy előnyös pénzügyi
tranzakció.
Marján János bizottsági tag
Üzleti tervben ez az összeg nem volt benne? Mert ezzel az összeggel nem találkoztam.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Ez így volt benne, volt egy külön támogatás oszlop.
Marján János bizottsági tag
Pontosan erről az összegről szólt?
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Decsi Ferenc vezérigazgató
Igen, pontosan ez az összeg szerepelt benne.
Marján János bizottsági tag
De akkor ezt nem szavaztuk meg?
Decsi Ferenc vezérigazgató
De az üzleti tervet igen, és a város költségvetését is, de ehhez szükséges egy külön támogatási
szerződés.
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
196/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. –vel megkötendő
támogatási megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata által
alapított, és kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma:
14551420-2-10) 2012. április 1. napjától kezdődő hatállyal 2012. december 31. napjáig tartó
határozott időtartamra támogatási megállapodást köt a jelen határozat mellékletében foglalt
tartalommal, melynek keretében a 2012. évre vonatkozóan 109.133.000,- Ft, azaz
Egyszázkilencmillió-egyszázharmincháromezer forint, illetve a 2012. évi költségvetésre
vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig
támogatást nyújt a Zrt. részére a támogatási megállapodásban foglalt ütemezés és
feltételek szerint.
A támogatás forrása a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.)
rendelet 2/c. mellékletében támogatás címszó alatt meghatározott – felülről korlátos –
keretösszeg.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a támogatási megállapodás szövegét
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási megállapodás
aláírására.
Határidő: 2012. március 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

10. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. között létrejött adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntésekre
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Kovács Éva ügyvéd
Hatvan Város Önkormányzata és a Zrt. korábban adásvételt kötött az ún. strandi ingatlanokra.
Az adásvételi szerződés keretében 252 millió forintos vételi ár lett meghatározva. Ebből jelenleg
megfizetésre került 117.420.260,- Ft., illetve az eladó a 65 millió forintos kötelezettségét
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vételárelőleg és vételárrész jogcímén beszámította. Erre tekintettel jelenleg 182.420.260,- Ft
került eladó részére megfizetésre.
A különbözetként felmerülő 69.579.740.- Ft összegű vételár-hátralék kapcsán felek akként
állapodtak meg, hogy vevő átvállalja az eladónak az MKB Banknál fennálló
kölcsönszerződéséből a futamidő végéig még fennálló tartozását.
Azonban Gulyás Csaba bejegyzett könyvvizsgáló 2012. február 21. napján kelt független
könyvvizsgálói véleményében megállapította, hogy a jelenlegi hitel megtartása előnyösebb
lehet, mint annak forint hitellel történő kiváltása.
Történt egy adásvételi szerződés módosítás már korábban, illetve jelen előterjesztés
mellékletében is szerepel adásvételi szerződés módosítása, akként, hogy a már megfizetett
vételárakat egyediesítették meghatározott helyrajzi számokra, ahol a vételár már kifizetésre
került, így a tulajdonjogról lemondó nyilatkozat benyújtásra kerül a földhivatal részére. És
tulajdonjog bejegyzésre kerülhet Hatvan Város Önkormányzata javára. Meghatározásra
kerültek azok az ingatlanok, amelyeknek a vételára még nem került megfizetésre.
A könyvvizsgáló álláspontjának megfelelően az MKB Bank. Zrt. és a Városgazdálkodási Zrt.
között megkötött szerződésben fennálló tartozást az Önkormányzat nem vállalja át.
Határozati javaslat melléklete még egy megállapodás is, pénzeszköz átadásáról, mely szerint
Hatvan Város Önkormányza, mint átadó kötelezettséget vállal arra, hogy 2011. július 8. napjától
kezdődően az MJB Bank Zrt.- vel fennálló hitel futamidejének a végéig, azaz 2015. június 30.
napjáig negyedévente, a negyedév utolsó hónapjának 25. napjáig átad 4.092.925,- Ft-ot.
Papp István bizottsági elnök
Ez így gazdaságosabb.
Marján János bizottság tag
Technikailag mindenképpen jobb.
Marján János bizottság tag
Szeretném megkérdezni, hogy ezzel így befejeződött a kórházas dolog?
Decsi Ferenc vezérigazgató
Az én véleményem szerint nem fejeződött be. Még jelentős összeg van hátralékban.
Dr. Stankovics Éva ügyvezető igazgató
Amiről nincs érvényes testületi határozat.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Igen, ez egy vita, de nincs lerendezve.
Marján János bizottság tag
Én külső közgazdászként azt mondom, hogy jó lenne túl lenni rajta.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Én is ezt mondom.
Marján János bizottság tag
Jó lett volna ezt most egy kalap alatt megoldani, hogy június 30.-a után ne legyen ebből
semmiféle probléma.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Megtettük az első próbálkozásokat, de le kell ülni egyeztetni.
Marján János bizottság tag
Politikai döntés nem született?
dr. Szikszai Márta jegyző
Szerintem az is egy politikai döntés, hogy még eddig nem lett rendezve.
141

Dr. Stankovics Éva ügyvezető igazgató
Én, mint jogász és közgazdász csak ennyit szeretnék elmondani, hogy a két cég között cégjogi
jogutódlás nem történt. Innentől kezdve erősen vitatható az átadott összegek és a még
átadásra váró összegek jogi sorsa. Én is átnéztem az összes papírt, érvényes testületi
határozat nincs, hatályon kívül lett helyezve.
Marján János bizottság tag
Június 30-ig, vagy július 30-ig, vagy amíg megszületik a döntés, pontot kell tenni a végére, mert
azután Zrt. marad ott ahol marad.
Dr. Stankovics Éva ügyvezető igazgató
A kórház meg oda kerül, ahová nem kellene szerintem államosítás előtt kerülnie.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Mi igazgatónővel képviseljük a saját álláspontunkat, de kellene egy közvetítő fél, de az a pénz
az kell. Nyilván hiányzik ide is és oda is.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Úgy tudom polgármester úr is a megoldást keresi. Közös pont még nem született, de
egyeztetés már volt.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Akkor ez konkrétan 170 millió?
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Azt nem tudom, hogy konkrétan mennyi.
Decsi Ferenc vezérigazgató
Erre készült egy tábla, amely át lett adva az igazgatónő részére is, hogy ők is konkrétan
megnézhessék, hogy ugyanarról beszéljünk, ugyanazok a számok legyenek.
Marján János bizottság tag
Így 50 %-osan van meg.
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:
197/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. között létrejött adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntésekre szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését
a 314/2011. (V. 26.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott adásvételi szerződés
módosításáról.
A képviselő-testület a beszerzett független szakértői vélemény alapján úgy dönt, hogy a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. és az MKB Bank Zrt. között 2007. július 13. napján
megkötött hitelszerződésből fennálló tartozást nem vállalja át.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező
adásvételi szerződést módosító okirat aláírására és felkéri, hogy nyújtsa be az okiratokat a
Földhivatal részére.
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Határidő: 2012. április 5. (okiratok földhivatali benyújtására, pénzintézet értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző 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:
198/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. között létrejött adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntésekre szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tekintettel arra, hogy nem
vállalta át a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. MKB Bank Zrt.-vel kötött, és
2007. július 13. napján kelt, 3315/Ü/903/2007 számon közjegyzői okiratba foglalt hitel
tartozását, ezért a hitel törlesztését a futamidő végéig 2015. június 30. napjáig megfizeti a Zrt.
részére akként, hogy a negyedév utolsó hónapjának 25. napjáig átutal a Zrt. bankszámlájára
4.092.925.-Ft-ot azaz Négymillió-kilencvenkettőezer-kilencszázhuszonöt forintot azzal, hogy a
törlesztőrészlet tőke része beszámításra kerül a Hatvanban, 2011. május 26. napján kelt
adásvételi szerződés 3./ pontjában meghatározott vételárba.
A képviselő testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét
képező megállapodást aláírja.
Határidő: 2012. április 5. (megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

11. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 11/2012. (II.
23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény írja elő a képviselőtestület számára, hogy rendeletben határozza meg a vagyonkezelői jog ellenértékét, az
ingyenes átengedés, a vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés
ellenőrzésének részletes szabályait.
Az előző rendes testületi ülésen a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat
vagyongazdálkodásának szabályairól szóló rendeletet. Célszerű ebbe a rendeltbe belehelyezni
a vagyonkezelői joggal kapcsolatos szabályokat, amelyeket részben törvényi szinten az
országgyűlés már szabályoz, részben a nemzeti vagyonról szóló törvényben, részben a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben. A fennmaradó részt, a vagyonkezelői
jogok ellenőrzéséről illetve a vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározásáról, valamint,
hogy milyen módon lehet a vagyonkezelői jogot létrehozni ez a képviselő-testület a rendeletben
szabályozná.
Papp István elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban
rendeletmódosítás elfogadását.

egyéb

kérdés,

észrevétel

nem

volt,

javasolta

a

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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199/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 11/2012. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

12. napirendi pont
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2010. )XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető
Az előző képviselő-testületi ülésen is felmerült számos rendeletnek a módosítása, mely
befolyásolja a Képviselő-testület hatáskörét, a Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság, az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság és a Szociális és Lakásügyi
Bizottság átruházott hatásköreit, illetve a polgármester úr hatáskörét. Ezeket a változásokat a
szervezeti és működési szabályzatban le kell képezni. Az előterjesztés konkrétan felsorolja
azokat a pontokat, amiért módosítani szükséges.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban
rendeletmódosítás elfogadását.

kérdés,

észrevétel

nem

volt,

javasolta

a

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
200/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt
rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

13. napirendi pont
Előterjesztés a 2012. évi költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás
igénylésére és pályázat benyújtására
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó
2011-től kezdődően a visszaigénylések esetében már nem a korábbi megszokott összegeket
lehet visszaigényelni, hanem jóval kevesebbet. Tehát például egy 16 havi juttatás esetében
maximum 5 havi igényelhető vissza átlagkereset formájában. Csak akkor lehetne az 5 havitól
többet visszaigényelni, ha valakinek olyan plusz végkielégítés jogosultsága lenne, ami jogos, pl.
nyugdíj előtt 5 évvel. Esetünkben erről nincs szó. Az egyik esetben 5 havi juttatást igénylünk
vissza, a másik esetben pedig, három havi juttatást.
Papp István elnök
Tavaly 100 %-ban volt lehetőség visszaigényelni?
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Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó
Nem, 100 %-ra sosem volt lehetőség. Felmentési idő esetében a felét lehetett, végkielégítést
lehetett 100 %-ban. Most már azt is 2 millió forintig lehetett a felét, ha eléri a 2 milliót, akkor már
a felét sem.
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:
201/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a 2012. évi költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok
létszámcsökkentéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére és pályázat
benyújtására szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Magyar
Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXVIII. törvényben, valamint a
helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 2/2012. (III. 1.) BM
rendeletben a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
hozzájárulás igénylésének III. ütemére.
Az önkormányzat az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti
tervezhető létszám- és álláshely- átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata
függvényében döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről, mely alapján
pályázatát az I. ütemben az alábbiak szerint nyújtja be:
- a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény (székhely : 3000
Hatvan, Balassi B. u. 14.) 1 fő (2012. 03.01-jén kelt dokumentum és a felmentési idő
kezdete is),
- a Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) 1 fő (2011.
10. 05-én kelt dokumentum és a felmentési idő kezdete is) tekintetében meghozta
azokat a munkáltatói döntéseket, amelyek alapján a pályázat benyújtható.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a Hatvan Város Önkormányzata irányítása alatt
álló költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
A képviselő-testület megállapítja, a létszámcsökkentés előtti és az azt követően kialakult
és intézményenként azonosítható álláshely-megszüntetéssel járó létszámadatokat.
Az önkormányzat 2012. január 1-jétől a Szent István Általános Iskolában 42.5 főben, (32
fő pedagógus és szakdolgozó és 10,5 fő egyéb dolgozó) a Szivárvány Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézménynél 89,5 főben, (78 fő szakdolgozó és 11,5 fő
egyéb dolgozó) míg önkormányzati szinten összesen 741 főben határozta meg a
létszámot. (Ez a létszámadat 30 fő közfoglalkoztatotti létszámot is tartalmaz)
A létszámcsökkentést követően a Szent István Általános Iskolában 42.5 főben, (32 fő
pedagógus és szakdolgozó és 10,5 fő egyéb dolgozó) maradt topvábbra is a létszám,
mert a leépítéssel érintett közalkalmazott betegállománya miatt nem volt 2011-ben
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felmenthető, a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézménynél 83,5
főben, (72 fő szakdolgozó és 11,5 fő egyéb dolgozó) míg önkormányzati szinten összesen
735 főben határozta meg a létszámot. (Ez a létszámadat 30 fő közfoglalkoztatotti
létszámot is tartalmaz)
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy amennyiben az önkormányzat a támogatásról
szóló döntést követő 5 éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja,
hogy azt – helyi önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódó, és az
adott helyi önkormányzat számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik
szükségessé, úgy ezen álláshely megszüntetésére jóváhagyott támogatásról
a) a 2012. évben köteles haladéktalanul lemondani és erről az Igazgatóságon keresztül a
minisztériumot tájékoztatni,
b) 2012. évet követően köteles haladéktalanul lemondani és a már folyósított támogatást
visszafizetni.
A jogtalanul igénybe vett összeg után a helyi önkormányzat kamatot fizet a jogtalan
igénybevétel napjától – a lemondás elmulasztásának napjától - a visszafizetés napjáig.
Határidő: 2012. április 12. (pályázat benyújtására)
Felelős : Hatvan város polgármestere a jegyző útján

14. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Csintalan Andrea ifjúsági és sportreferens
Az iskolai diáksport támogatásának módját az önkormányzat sportfejlesztési koncepcióban
határozta meg, ez alapján az iskolai diáksportot fejkvóta alapján is támogatja. Ebben az évben
570,- Ft/fő összeget biztosít rá. Az intézményekkel - a négy általános iskolával és a három
középiskolával -, szükséges együttműködési megállapodást kötni.
Marján János bizottsági tag
A DISZI esetében jó ez létszám?
Csintalan Andrea ifjúsági és sportreferens
Ez a 2011. október havi statisztika szerinti szám.
Marján János bizottsági tag
Kevésnek tűnik. Ennyire lecsökkent a tanulószám?
Papp István elnök
Nagyon kevés a gyerek.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Óhatvanban 90 fő kisiskolást íratnak be iskolásként. Ebben az évben van a mélypont.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
202/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal – az 5. Sz. Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan,
Szabadság út 13.), melyben 2012. évre 176.130,- Ft, azaz százhetvenhatezer-százharminc
forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre,
2012. április 6-tól 2012. december 31-ig kerül megkötésre.
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján.
Papp István elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
203/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Kodály Zoltán Általános Iskolával (székhely: 3000
Hatvan, Géza fejedelem u. 2.), melyben 2012. évre 223.440,- Ft, azaz
kettőszázhuszonháromezer-négyszáznegyven forint támogatást nyújt az iskolai diáksport
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december 31-ig
kerül megkötésre.
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján.
Papp István elnök
A harmadik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
204/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Kossuth Lajos Általános Iskolával (székhely: 3000
Hatvan, Kossuth tér 1.), melyben 2012. évre 229.140,- Ft, azaz kettőszázhuszonkilencezerszáznegyven forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás
határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december 31-ig kerül megkötésre.
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján.
147

Papp István elnök
A negyedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
205/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Szent István Általános Iskolával (székhely: 3000
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.), melyben 2012. évre 202.920,- Ft, azaz kettőszázkettőezerkilencszázhúsz forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás
határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december 31-ig kerül megkötésre.
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján.
Papp István elnök
Az ötödik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
206/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolával
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.), melyben 2012. évre 273.030,- Ft, azaz
kettőszázhetvenháromezer-harminc
forint
támogatást
nyújt
az
iskolai
diáksport
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december 31-ig
kerül megkötésre.
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján.
Papp István elnök
A hatodik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
207/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégiummal (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.), melyben 2012. évre 352.830,- Ft, azaz
háromszázötvenkétezer-nyolcszázharminc forint támogatást nyújt az iskolai diáksport
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december 31-ig
kerül megkötésre.
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján.
Papp István elnök
A hetedik határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
208/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskolával (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.), melyben 2012. évre
213.750,- Ft, azaz kettőszáztizenháromezer-hétszázötven forint támogatást nyújt az iskolai
diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december
31-ig kerül megkötésre.
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján.

15. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület
között létrejövő megállapodásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Csintalan Andrea ifjúsági és sportreferens
A Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület 2008. év óta folyamatosan végzi azt a fajta munkáját,
hogy a szőlőhegyen – a Hegyalja út, elkerülő út, M3-as autópálya és a Balassi Bálint út által
határolt területen – több mint hatszáz zártkerti ingatlan épített és természetes környezetének
megóváshoz hozzájáruljon, illetve elősegítse azt. Az önkormányzat folyamatosan figyelemmel
kísérte az egyesület munkáját és látszik, hogy eredményesen végezte azt, mert bizalommal
fordulnak az ott élők az egyesület felé. A munkájuk támogatásához idén az önkormányzat 500
ezer forint támogatást biztosít.
Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati
javaslat elfogadását.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
209/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület között
létrejövő megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 6. napjától 2012. december 31.
napjáig tartó időszakra együttműködési megállapodást köt – a jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal – a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Akácfa
u. 3.), és ennek keretében 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt az egyesület
számára.
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott
pénzösszeg” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján.

16. napirendi pont
Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata
között létrejövő együttműködési megállapodásokról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Csintalan Andrea ifjúsági és sportreferens
Ugyancsak a sportfejlesztési koncepcióban lett meghatározva a diáksport támogatás ezen
módja is. Lényege, hogy az önkormányzat a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal köt szerződést
az Alsófokú és a Középfokú Diáksport Bizottságra vonatkozóan, azzal a céllal, hogy a Hatvan
és Körzete Alsófokú Diáksport Bizottságot 500 ezer forinttal, a Hatvan és Körzete Középfokú
Diáksport Bizottság munkáját pedig 300 ezer forinttal támogassa.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
210/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata között
létrajövő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal (székhely: 3300
Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Alsófokú Diáksport Bizottság támogatására
vonatkozóan, melyben 2012. évre 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt. A
megállapodás határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december 31-ig kerül megkötésre.
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott
pénzeszköz ” költséghelyen rendelkezésre áll.
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Határidő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján.
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
211/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata között
létrajövő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal (székhely: 3300
Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottság támogatására
vonatkozóan, melyben 2012. évre 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint támogatást nyújt. A
megállapodás határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december 31-ig kerül megkötésre.
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott
pénzeszköz ” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján.

17. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati hitel fedezetéül szolgáló ingatlan cseréjére
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Ez az előterjesztés azért készült, mert a városrendezési terv szerint az úgynevezett
Sárkányközzel más elképzelések vannak, mint korábban. Viszont ez az 5143/1 hrsz-ú ingatlan
hitel fedezetéül szolgál, tehát le van terhelve, ezt fel kell oldani. Ebből kifolyólag készítettünk
egy előterjesztést, hogy polgármester úr vegye fel a kapcsolatot a bankkal, hogy ezt a hitel
fedezetet át tudjuk más vagyontárgyra tenni. A bank azt jelezte, hogy az ő értékbecslésük
alapján kerülhetnek a vagyontárgyak átminősítésre. Ezért is soroltunk fel három vagyontárgyat
is. Egyrészt, ha a Sárkányközt ketté bontanánk annak a fele lenne a maradék rész, illetve a
másik két vagyontárgy közül még nem tudjuk, hogy végül a bank melyiket fogadja majd el.
Tudni kell, hogy nagyon sok mobilizálható vagyona az önkormányzatnak nincs. A bank is csak
olyan vagyont fogad el, amely nem korlátozottan forgalom képes, vagy nem törzsvagyon.
Marján János bizottsági tag
Kötelező a jelzálogfedezet az önkormányzatnak?
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Igen. Ezt akkor úgy adták.
Marján János bizottsági tag
Melyik bank ez?
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Magyar Fejlesztési és Hitelbank Zrt.
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Marján János bizottsági tag
És a Sárkányközzel mi lesz?
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Az új rendezési terv szerint ketté lenne bontva, az egyik részen park lenne, a másik részére
pedig vannak elképzelések.
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:
212/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati hitel fedezetéül szolgáló ingatlan cseréjéről szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét, hogy a Magyar Fejlesztési és Hitelbank Zrt.-vel (továbbiakban: MFB Zrt.)
tárgyalásokat folytasson a fedezetcsere érdekében..
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
MFB Zrt.-től felvett kölcsön fedezetéül elsősorban hatvani 5143 /1 hrsz.-ú ingatlanból a
megosztás után kialakuló új nem értékesítendő ingatlant ajánlja fel. Amennyiben a pénzintézet
döntése alapján az új fedezetül szolgáló ingatlan nem elegendő, úgy további fedezetül a hatvani
4890/3 hrsz.-ú telephely (Batthyány u.) ingatlan, valamint a hatvani 5247 hrsz.-ú irodaház (volt
könyvtár, Hatvany Irén u.) ingatlan kerüljön felajánlásra.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

18. napirendi pont
Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével
kapcsolatos beszámolóról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
A képviselő-testület amikor döntött a műjégpálya üzemeltetésről, beszámoló készítési
kötelezettséget írt elő a márciusi testületi ülésre. A működtetéssel kapcsolatosan a bevételek és
kiadások kimutatása elkészült. A melléklet szemlélteti, hogy milyen kiadásaink voltak a
műjégpályával kapcsolatosan, bevételi oldalon pedig számba vettük a jegybevételből származó
bevételeket, illetve a vállalkozói szerződésekből eredő bevételeket. A bevételek-kiadások
egyenlege plusz 240. 213,- Ft-ot mutat úgy, hogy az iskolai oktatás keretében résztvevők
kedvezményes belépődíja benne volt a költségvetésünkben. A bevétel-kiadás egyenlege
tartalmazza azt a bevétel kiesést, amelyet az iskolai oktatásra szántunk.
Marján János bizottsági tag
Mínuszos lett 2 millió 350 ezer forinttal, csak ezt be is kalkuláltuk.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Igen, be is volt kalkulálva a költségvetésünkbe, illetve amit terveztünk bevétel és kiadás
előirányzatra, annak egyenlegéből majdnem 1,5 millió forint megtakarítás jelentkezett.

152

Papp István elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta az
előterjesztés 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:
213/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével
kapcsolatos beszámolóról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil
műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót elfogadja jelen határozat melléklete
szerint.
Határidő: 2012. március 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

19. napirendi pont
Előterjesztés a homlokzat felújítások tervezési munkáiról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Amennyiben pályázati lehetőség nyílna, úgy célszerű lenne a kórház épületét, a Hatvany Lajos
Múzeum épületét és Polgármesteri Hivatal épületét felújítani. Mivel műemlékvédelmi besorolás
alatt állnak ezek az épületek, ezért építési engedély kötelesek ezek a munkák. A pályázati
lehetőségre való felkészülés miatt kívánjuk ezt az előterjesztést behoznia bizottság, illetve a
képviselő-testület elé, hogy a tervezési munkák elkezdődhessenek azonnal, amennyiben
megnyílik a pályázati lehetőség, és ne kelljen újabb testületi ülésre várni.
Papp István 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:
214/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a homlokzat felújítások tervezési munkáiról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balassi B. út 16. szám alatt lévő
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. épületének homlokzat
felújítására vonatkozó engedélyezési terv elkészítésével az Éter-1 Kft.-t (székhely: 1093
Budapest, Közraktár u. 28. Fsz. 3.) bízza meg bruttó 6.197.600.- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati
rendeletben a többletbevétel terhére (Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett
érdekeltségi hozzájárulás) biztosított.
Határidő: amennyiben pályázati lehetőség nyílik, úgy azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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Papp István 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:
215/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a homlokzat felújítások tervezési munkáiról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 11. szám alatt lévő
Hatvany Lajos Múzeum épületének homlokzat felújítására vonatkozó engedélyezési terv
elkészítésével az Éter-1 Kft.-t (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 28. Fsz. 3.) bízza meg
bruttó 3.651.250.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati
rendeletben a 2012. évi felhalmozási kiadások között a „tervek, tanulmányok” 8. során
1.524.160,- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll, valamint a többletbevétel terhére (Hatvan és
Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett érdekeltségi hozzájárulás) 2.127.090,- Ft
összeg erejéig biztosított.
Határidő: amennyiben pályázati lehetőség nyílik, úgy azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István 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:
216/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a homlokzat felújítások tervezési munkáiról 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
Polgármesteri Hivatal épületének homlokzat felújítására vonatkozó engedélyezési terv
elkészítésével az Éter-1 Kft.-t (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 28. Fsz. 3.) bízza meg
bruttó 2.197.100.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati
rendeletben az általános tartalék költséghelyen 181.790,- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll,
valamint a többletbevétel terhére (Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett
érdekeltségi hozzájárulás) 2.015.310,- Ft összeg erejéig biztosított.
Határidő: amennyiben pályázati lehetőség nyílik, úgy azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

20. napirendi pont
Beszámoló az út-híd feladatterv 2011. évi végrehajtásáról, valamint javaslat a 2012. évi
feladatterv megállapítására
(Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A 2011. évi költségvetésben az út-híd feladat teljesítésére 24,5 millió forint került tervezésre,
melynek ütemezése az 1.sz. mellékletben található.
Évközben azonban különböző módosítások történtek. Egyrészt a képviselői keretből az
önkormányzati képviselők ajánlottak fel összegeket, valamint az általános tartalék keret terhére
is kerültek megrendelésre feladatok. Ezeknek felhasználását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzati költségvetés elfogadásakor 2012. évben 30 millió forint került elkülönítésre
út-híd feladatterv címén. Ezt az előző évi tapasztalatok szerint a 3.sz. melléklet szerinti
felosztásban kívánjuk felhasználni.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
217/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a beszámoló az út híd feladatterv 2011. évi végrehajtásáról, valamint javaslat a
2012. évi feladatterv megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi út-híd feladattervről
beszámolót.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
218/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a beszámoló az út híd feladatterv 2011. évi végrehajtásáról, valamint javaslat a
2012. évi feladatterv megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal a 2012. évi út-híd feladat felhasználására vonatkozó tervezetet.
A képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, hogy
az út-híd feladat egyes fejezeteiben elkülönített összegek részletes felhasználásának módjáról
előzetesen, külön határozatokban döntsön.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

21. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan- Újváros Plébánia támogatásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés lényege hogy adunk az újhatvani római katolikus templom homlokzat
felújítására 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást, 5 millió forint kamatmentes kölcsönt
az újhatvani temető kerítésének felújítására, illetve a felújítási munkálatokhoz kapcsolódó
területrendezésre szintén 2 millió forint kamatmentes kölcsönt.
Úgy néz ki, hogy Plébánia fog pályázni 7 millió forintra, és végül majd visszaérkezik részünkre
ez az összeg, ezért adjuk kamatmentes kölcsön formájában.
Fel lesz szépen újítva jó erős vakolattal, hogy a következő 30 évet is kibírja.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Telekhatár rendezést szükséges csinálni a temetőben, mert van az önkormányzatnak a
tulajdonában a temető mellett egy út, amelyre rátemetések történtek a temetőben az egyház
részéről. A kerítést nem lehet a sírokra építeni.
Bagi Miklós bizottsági tag
Nem az útra temettek rá, hanem van ott egy magántulajdon rész és arra temettek rá.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
De, az útra temettek rá, de ahhoz hogy földterületeket megtudják közelíteni szükség van az
útra. Az önkormányzati utat ebből, a magántulajdonból, a Vágó Józsefnek a telkéből tudjuk
kialakítani.
Bagi Miklós bizottsági tag
Muszáj nekünk ezt megvenni? Máshonnan is meg tudja közelíteni azt a kis darab földet.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Közútról megközelíthetetlen, úgyhogy muszáj megvennünk a földet. Mert nem megy körbe az
út. Nekünk az utat kell biztosítani, hogy azok az ingatlanok megközelíthetőek legyenek.
Papp István bizottsági 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:
219/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta Hatvan Újváros Plébánia támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pénzügyi támogatást nyújt a
Hatvan-Újváros Plébánia részére (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2a.) a HatvanÚjváros Szent István király templom homlokzat felújításához, illetve az Újhatvani Temető kerítés
felújításához és a kerítés felújítási munkálatokhoz kapcsolódó területrendezésre jelen határozat
mellékletét képező megállapodás alapján.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pénzeszköz átadására
vonatkozó megállapodás aláírására.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a 2012. évi felhalmozási kiadások között az „Újhatvani templom homlokzat felújítás
önkormányzatra eső része” és az „Újhatvani Temető kerítés” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. április 10. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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22. napirendi pont
Előterjesztés a Futball Club Hatvan egyesület részére a Népkert Sporttelepen történő
beruházáshoz nyújtandó támogatásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
A 107/2011.(VI. 30.) számú kormányrendelet a látvány-csapatsportban működő
sportszervezeteknek lehetővé tette hogy sporttámogatást igényeljenek többek között tárgyi
eszköz beruházásokra, felújításokra. A Futball Club Hatvan Egyesület is élni kíván ezzel a
lehetőséggel, ezért a sportfejlesztési programját benyújtotta 2011. szeptember 15-én a Magyar
Labdarúgó Szövetségnek, aki azt jóváhagyta. 121.390.362,- Ft összegben támogatásra
érdemesnek ítélte. Ebből az Egyesület tárgyi eszköz, beruházás, felújítás jogcímen
80.132.368,- Ft sporttámogatásban részesülhet. Ez az összeg a sportprogramban
meghatározott költségek 70%-á teszi ki, a további 30 %-ot önrészként az Egyesületnek kell
biztosítani. Az Egyesület azzal a kéréssel fordul a képviselő-testülethez, hogy számára
33.789.900,- Ft önrészt biztosítson.
Marján János bizottsági tag
Ehhez azért hozzátartozik, hogy itt az önkormányzat vagyona jelentősen emelkedni fog. Amikor
a koncepció elkészült, akkor polgármester úrral abban egyeztünk meg, hogy az önerő részt azt
biztosítja, és ez benne is volt szerződésben, legalábbis az alapdokumentumban.
A Bosch is mellénk állt, és a finanszírozhatósága ennek teljesen biztos. Az önkormányzat nélkül
ez nem elképzelhető, tekintve, hogy ez önkormányzati tulajdon lesz.
Kondek Zsolt képviselő
Én is ezt szerettem volna mondani, és hogy az Orbán Gáborék részéről ez egy óriási munka
volt, hogy megküzdöttek a németekkel, akik végre nagy nehezen megértették, hogy ez egy
adózási lehetőség, adózási forma.
Bekerült a város vagyonába tulajdonképpen 70 millió forint, de ahhoz 30 milliót mögé kell tenni.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért javasolta az
előterjesztés 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:
220/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Népkert-Sporttelepen történő
beruházáshoz nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület - a Magyar
Labdarúgó Szövetség 2011. december 2. napján kelt határozatával jóváhagyott sportfejlesztési programja alapján, a Népkert Sporttelepen történő beruházáshoz a Futball Club
Hatvan Egyesület részére 33 789 900,- Ft. támogatást biztosít.
Az összeg Hatvan város 2012. évi költségvetése működési hiányának növelésével
rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

23. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére
sporttámogatás igénybevételéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
A Hatvani Kézilabda Sportegyesület ugyanilyen jellegű sporttámogatást szeretne igényelni, mint
amit az FC Hatvan már igényelt. Ők április 2-án nyújtanák be a pályázatukat, mégpedig a
Kodály Zoltán Általános Iskola tornatermének a felújítására. A pályázatukhoz szükség van az
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mint az ingatlan tulajdonosának a
hozzájáruló nyilatkozatára. Hozzájárulnak ahhoz - amennyiben a beruházás megvalósul -, hogy
a beruházás üzembe helyezését követően a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett kedvezményhez szükséges mértékig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
Kondek Zsolt képviselő
Ugyanaz tulajdonképpen, csak most itt az iskola tornatermét végre fel tudjuk újítani
Papp István bizottsági elnök
Tetőt, mindent?
Kondek Zsolt képviselő
Meglátjuk, hogy a 6 millió forint mire lesz elég, de a padlót és a fűtést mindenképpen meg kell
csinálni. Nagyon megérett már a felújításra.
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:
221/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Kézilabda Szabadidő Sportegyesület részére sporttámogatás
igénybevételéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a Hatvani
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesületnek a Magyar Kézilabda Szövetség részére
benyújtandó sportág fejlesztési pályázata – amely a hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola
tornatermének felújítása irányul – támogatásban részesül, hozzájárul ahhoz, hogy a beruházás
üzembe helyezését követő legalább 15 év időtartamra, az 5109/2 hrsz.-ú, természetben 3000
Hatvan, Géza Fejedelem u. 2. számú ingatlanon a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett kedvezményhez szükséges mértékig jelzálogjog kerüljön
bejegyzésre.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a hozzájáruló nyilatkozat
aláírására.
Határidő: 2012. március 30. (nyilatkozattételre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.

24. napirendi pont
Előterjesztés a „Hatvan, Bástya úti parkoló építése” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Az önkormányzat a Bástya utca és a Thurzó utca találkozásánál szeretne egy 70 férőhelyes
parkolót kialakítani, egy 60 m hosszú bekötő út végén.
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Első ütemben 31 db parkolóhely kerülne kialakításra, valamint egy becsatlakozó út és egy járda
is megépítésre kerülne. Ennek a nettó becsült értéke 23.622.047,- Ft, tehát közbeszerzési
eljárást kell lebonyolítani, mégpedig hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárást
alkalmazva.
A közbeszerzési eljárás megindításához kérjük a Képviselő-testület hozzájárulását.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
222/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Hatvan, Bástya úti parkoló építése” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan, Bástya úti parkoló építése”
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít egyszerű, hirdetmény nélküli eljárásrendben. A
beszerzés nettó becsült értéke 23.622.047,- Ft.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan, Bástya úti parkoló építése”
elnevezésű, 23.622.047,- Ft. nettó becsült értékű, egyszerű, hirdetmény nélküli eljárásrendben
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A
bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat
az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Laskainé Pozsonyi Éva útügyi ügyintéző;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési tanácsadó;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető.
Határidő: 2012. április 30. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

25. napirendi pont
Előterjesztés a „Multifunkciós irodatechnikai berendezések és kapcsolódó
költségmenedzsment rendszer bérbevétele és teljes körű üzemeltetése, karbantartása,
valamint stúdiótechnikai eszközök beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Szintén egy közbeszerzési eljárás megindításáról lenne szükséges dönteni ennek az
előterjesztésnek az alapján. Egy olyan közbeszerzési eljárásról, ahol rész-ajánlattételi
lehetőséget biztosítanánk. Az egyik részben új nyomtató eszközparkot szeretne az
önkormányzat beszerezni, pontosabban 4 évi határozott időre bérelni, ezáltal a meglévő, elavult
eszközparkot lecserélni. Ebben az esetben a beszerzés nettó becsült értéke 20.185.000,- Ft.
A második része a közbeszerzési eljárásnak a stúdiótechnikai eszközök beszerzése, amelyeket
a beszerzést követően a Média-Hatvan Kft számára bérbe ad, stúdiókorszerűsítésének céljából.
A beszerzés nettó becsült értéke 14.956.692,- Ft. Összesen a közbeszerzési eljárás nettó
becsült értéke 35.141.692,- Ft.
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Papp István bizottsági elnök
Szerintem a bíráló bizottságban kellene lenni képviselőnek is. Mi a véleménye erről
jegyzőasszonynak?
dr. Szikszai Márta jegyző
Tegyen javaslatot a Tisztelt Bizottság! Annyi összeférhetetlenségi szabály van, hogy a bíráló
bizottság tagja nem lehet a végső döntést meghozó bizottságnak, tehát a pénzügyi
bizottságnak a tagja.
Papp István bizottsági elnök
Rendben. Kondek Zsolt képviselő urat javasolnám. Kérném, hogy mindig legyen a bíráló
bizottságban egy képviselő is.
Tehát az alábbi módosító indítványt teszem: az előterjesztés Határozati javaslatának 2.
pontjában felsorolt bíráló bizottsági tagok listája Kondek Zsolt képviselővel egészüljön ki.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
223/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Multifunkciós irodatechnikai berendezések és kapcsolódó költségmenedzsment
rendszer bérbevétele és teljes körű üzemeltetése, karbantartása, valamint stúdiótechnikai
eszközök beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások megrendelése” tárgyú közbeszerzési
eljárás megindításáról szóló előterjesztést. A bizottság az előterjesztéshez a következő
módosító indítványt
teszi:
Az előterjesztés Határozati javaslatának 2. pontjában felsorolt bíráló bizottsági tagok listája
Kondek Zsolt képviselővel egészüljön ki.
Határidő: 2012. március 27.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyző útján
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb észrevétel, kérdés nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
224/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Multifunkciós irodatechnikai berendezések és kapcsolódó költségmenedzsment
rendszer bérbevétele és teljes körű üzemeltetése, karbantartása, valamint stúdiótechnikai
eszközök beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások megrendelése” tárgyú közbeszerzési
eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot - a módosító
indítvány figyelembe vételével -, elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Multifunkciós irodatechnikai
berendezések és kapcsolódó költségmenedzsment rendszer bérbevétele és teljes körű
üzemeltetése, karbantartása, valamint stúdiótechnikai eszközök beszerzése és a kapcsolódó
szolgáltatások megrendelése” tárgyában nyílt közbeszerzési eljárást indít nemzeti
eljárásrendben, rész-ajánlattételi lehetőség biztosításával. A beszerzés nettó becsült értéke
35.141.692,- Ft.
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A
közbeszerzés
„Multifunkciós
irodatechnikai
berendezések
és
kapcsolódó
költségmenedzsment rendszer bérbevétele és teljes körű üzemeltetése, karbantartása” tárgyú
részéhez szükséges fedezet (bérleti-, üzemeltetési-, karbantartási díj) 2012. évi összege, nettó
2.943.645,- Ft., Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között rendelkezésre áll.
A közbeszerzés „Stúdiótechnikai eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások
megrendelése” tárgyú részéhez szükséges fedezet, nettó 14.956.692,- Ft., Hatvan város 2012.
évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletben a többletbevétel terhére
(Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett érdekeltségi hozzájárulás)
biztosított.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Multifunkciós irodatechnikai
berendezések és kapcsolódó költségmenedzsment rendszer bérbevétele és teljes körű
üzemeltetése, karbantartása, valamint stúdiótechnikai eszközök beszerzése és a kapcsolódó
szolgáltatások megrendelése” tárgyú, 35.141.692,- Ft. nettó becsült értékű, nemzeti
eljárásrendben lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló
bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal
elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkútiné Katona Mária, irodavezető;
2.) Selmeczi Attila, közbeszerzési tanácsadó;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető;
4.) Balogh Péter, informatikus;
5.) Jagodics Milán, Média Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. – ügyvezető.
Határidő: 2012. április 30. (ajánlattételi felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

26. napirendi pont
Előterjesztés az ”Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a
kistérségekben” tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdetett „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmód programok a kistérségekben” címmel. A pályázat keretében kistérségi
egészségfejlesztési irodát lehet létrehozni és legalább 25 millió forint, de legfeljebb 125 millió
támogatást lehet igényelni.
Pályázni konzorciumi formában lehet. Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal
együttműködve Hatvan Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani. Ennek érdekében
konzorciumi együttműködési megállapodást szükséges kötni.
Szükséges még munkacsoportot létrehozni, mely munkacsoportba az adott területen
szakértelemmel rendelkező külsős szakértő, települési képviselő, bizottság nem képviselő
tagja, illetve hivatali munkatársak választhatók.
Kötelezően megvalósítandó támogatható tevékenységek között szerepel az egészségfejlesztési
programterv elkészítése, melyre kértünk be árajánlatokat, a legkedvezőbb árajánlatot az
EMESZ Zrt. adta.
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:
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225/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben”
tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
közzétett felhívásra az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a
kistérségekben” tárgyában pályázatot kíván benyújtani az egészséget formáló
magatartásminták kialakítása az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény
kialakítása céljából. A projekt előkészítéseként kidolgozásra kerül egy egészségfejlesztési
programterv, illetve a kistérségi egészségfejlesztési iroda működési modellje.
A pályázat önerőt nem igényel.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2012. május 2. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
közzétett felhívásra az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a
kistérségekben” tárgyú pályázat előkészítésére, a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján munkacsoportot
választ. A munkacsoportba az adott területen szakértelemmel rendelkező külsős szakértő,
települési képviselő, bizottság nem képviselő tagja, valamint a hivatal munkatársai választhatók.
A munkacsoport tagjai:
1, Gál Erzsébet - politikai főtanácsadó – elnök;
2, dr. Zámbó László - Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság - ügyvezető igazgató;
3, Zelnik Krisztina - Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság - minőségirányítási és pályázati referens;
4, Bereczkiné Pál Krisztina - pályázati ügyintéző.
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:
226/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben”
tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú,
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségekben” tárgyú pályázat
megvalósítására, - jelen határozat mellékletét képező megállapodás-tervezet szerinti
tartalommal - konzorciumi együttműködési megállapodást köt az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 16. )
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a konzorciumi együttműködési
megállapodás aláírására.
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Határidő: 2012. május 2. (megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.
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:
227/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben”
tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
közzétett felhívásra az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a
kistérségekben” tárgyú pályázat egészségfejlesztési programtervének elkészítésére, valamint a
kistérségi egészségfejlesztési iroda működési modelljének kidolgozására vállalkozási
szerződést köt az EMESZ Zrt-vel (székhely: 1036 Budapest. Pacsirtamező u. 11/b ) bruttó
1.981.200.- Ft összegű vállalkozói díjért, melyet a nyertes pályázati támogatás esetén kell
megfizetni.
A vállalkozói díj összege pályázati költségként elszámolható.
Határidő: 2012. április 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

27. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani önkormányzati fenntartású kulturális intézményekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető
Kulturális területen 3 intézmény van önkormányzati fenntartásban, az Ady Endre Könyvtár, a
Grassalkovich Művelődési Ház, és a nem rég alakult Széchenyi Zsigmond Könyvtár.
Áttekintésre került mind a három intézmény működése az intézményvezetők bevonásával. Ez
alapján az Ady Endre Könyvtár esetében 4,5 álláshely csökkentésre kerül sor, a Grassalkovich
Művelődési Ház esetében 1 álláshely bővítésre és a Széchenyi Zsigmond Könyvtár esetében
pedig 2,5 álláshely bővítésre kerül sor. Az előterjesztés mellékletében szereplő táblázat a
mutatja be a változás pénzügyi vonatkozását. Ha 2013. évre tekintünk, akkor láthatjuk, hogy –
bár nem ez a cél, cél a minősgi szolgáltatás nyújtása -, de költség megtakarítás jelentkezik. Ez
2012-ben még nem jelentkezik, mert felmentés és végkielégítés kifizetésére kerül sor.
Papp István bizottsági elnök
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:
228/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani önkormányzati fenntartású kulturális intézményekről szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000
Hatvan, Kossuth tér 3.) álláshelyeinek számát 2012. április 1. napjától 15 főről 10,5 főre
módosítja, s így 1 fő feldolgozó könyvtáros, 1 fő helytörténeti könyvtáros, 1 fő rendszergazda, 1
fő takarító és 0,5 fő gazdasági ügyintéző álláshelyet megszűntet, és egyben 1.638.000,- forinttal
a rendszeres személyi juttatások előirányzatát, valamint 442.000,- forinttal a munkaadókat
terhelő járulékok előirányzatát az intézmény 2012. évi költségvetésében csökkenti, mely az
általános tartalékot növeli.
Határidő: 2012. április 1. (az értesítésre és az előirányzatok csökkentésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda, és a Gazdálkodási
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:
229/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani önkormányzati fenntartású kulturális intézményekről szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhely:
3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) álláshelyeinek számát 2012. április 1. napjától 1 főről 3,5 főre
módosítja, s így további 1 fő könyvtáros, 1 fő informatikus könyvtáros és 0,5 fő gazdasági
ügyintéző álláshelyet engedélyez, és egyben 841.000,- forinttal a rendszeres személyi
juttatások előirányzatát, 3.113.000,- forinttal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát,
valamint 1.000.000,- forinttal a dologi kiadások előirányzatát az intézmény 2012. évi
költségvetésében megemeli, melynek fedezete az általános tartalék.
Határidő: 2012. április 1. (az értesítésre és az előirányzatok csökkentésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda, és a Gazdálkodási
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:
230/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani önkormányzati fenntartású kulturális intézményekről 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.) álláshelyeinek számát 2012. április 1. napjától 8 főről 9 főre
módosítja, s így további 1 fő rendezvény technikus álláshelyet engedélyez, és egyben a
864.000,- Ft forinttal a rendszeres személyi juttatások előirányzatát, valamint 233.000,- forinttal
a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát az intézmény 2012. évi költségvetésében
megemeli, melynek fedezete az általános tartalék.
Határidő: 2012. április 1. (az értesítésre és az előirányzatok csökkentésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda, és a Gazdálkodási
Iroda útján
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28. napirendi pont
Előterjesztés a „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásához
szükséges döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
A „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítése kapcsán már több képviselőtestületi döntés is született. Elérkeztünk a pályázat benyújtásához és elkészült a költségvetése
a beruházásnak. A beruházás összes bekerülési költsége bruttó 244.586.947.- Ft. Ehhez
12.229.347,- Ft önerőt kell a képviselő-testületnek biztosítani, amely a beruházás 5 %-a.
Az első határozati javaslatban kérjük, hogy a képviselő-testület döntsön a pályázat
benyújtásáról, illetve az önerő biztosításáról. A másodikban pedig a pályázati munkacsoport
tagjainak megválasztásáról szükséges dönteni.
Papp István bizottsági elnök
Örülnénk, ha sikeres lenne a pályázat. Jövőre a strand fejlesztésére is jó lenne pályázni.
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Meg fog nyílni pályázati lehetőség, melyben Hatvan pályázhat strandfejlesztésre.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
231/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásához szükséges
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által közzétett ÉMOP-5.1.2.-11 kódszámú felhívásra, Közösségi közlekedés
fejlesztése tárgyban „Új úton és máskép(p), közlekedésfejlesztés Hatvanban és környékén ”
címmel pályázatot kíván benyújtani.
A projekt megvalósítás helyszínei: Hatvan, Horváth Mihály út, Kossuth tér, Bajcsy-Zsilinszky u.,
Teleki u., Boldogi út melletti 2630/2 hrsz., Balassi B. út, Rákóczi út, valamint Apc,
Zagyvaszántó, Boldog, Csány, Kerekharaszt, Lőrinci, Ecséd, Hort, Heréd, Nagykökényes és
Rózsaszentmárton települések.
A projekt megvalósítási helyszíneinek helyrajzi számai:
Hatvan: 2994/3 hrsz., 3014/2,hrsz., 2331hrsz, 1660/1 hrsz., 5227/1 hrsz., 2806/5 hrsz., 895/21
hrsz., 2630/2 hrsz., 4220/10 hrsz., 4220/6 hrsz.,
984 hrsz. (Apc), 438/1 hrsz. (Zagyvaszántó), 192 hrsz. (Boldog), 1138/5 hrsz. (Csány), 0687
hrsz. (Kerekharaszt), 1106 hrsz. (Lőrinci), 598/2 hrsz. (Ecséd), 417 hrsz. (Hort), 623/2 hrsz.
(Heréd), 168/7 hrsz. (Nagykökényes), 1028/1 hrsz. (Rózsaszentmárton).
Projekt tervezett bruttó összköltsége 244.586.947.- Ft
Igényelt bruttó támogatás:
232.357.600. -Ft
Saját erő:
12.229.347.- Ft
A pályázati önerő összegét, 12.229.347.- Ft-ot Hatvan Város Önkormányzata felhalmozási hitel
felvételével biztosítja. Az igényelt támogatás elnyerése esetén Hatvan Város Önkormányzata
az önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.
Határidő: 2012. április 10. (pályázat benyújtására)
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Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
232/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásához szükséges
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
közzétett ÉMOP 5.1.2.-11 kódszámú „Közösségi közlekedés fejlesztése” című felhívásra
benyújtani kívánt 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.) Schósz Gabriella irodavezető,
3.) dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető,
4.) Tóth Ivett pályázati ügyintéző.
Határidő: 2012. március 30. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

29. napirendi pont
Előterjesztés „A hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda infrastrukturális fejlesztése”
című pályázat benyújtásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
A 4/2012. (III. 1.) BM rendelet lehetővé tesz az önkormányzat számára, hogy a biztonságos
üzemeltetés érdekében pályázat keretében felújítsa a Markovits Kálmán uszoda
tetőszerkezetét, és a hozzá kapcsolódó gépészeti berendezéseket. A pályázat benyújtási
határideje 2012. április 2. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke az
elszámolható költsége 80 %-a, de maximum 20 millió forint.A tervezői felmérések alapján a
beruházás becsült összköltsége nettó 48.473.425,-Ft+ÁFA, az önerő összege nettó
32.725.393,- Ft+ ÁFA. Ide most önrész szükséges tenni, de így is mindenképp megéri
benyújtani a pályázatot.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Szükséges a tartószelemeneket cserélni, a szigetelő rendszert illetve a páraelszívó
berendezések a tetőhöz vannak rögzítve, azokat is meg kellene a csúcsig hosszabbítani, sőt
bővíteni is kellene a páraelszívó rendszert.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás, nem
szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
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233/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a „A hatvani Markovits Kálmán Uszoda infrastrukturális fejlesztése” című pályázat
benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belügyminiszter 4/2012. (III. 1.) BM
rendelete alapján „A hatvani Markovits Kálmán Uszoda infrastrukturális fejlesztése” címmel
pályázatot kíván benyújtani a Markovits Kálmán Uszoda tetőszerkezetének, valamint az ahhoz
kapcsolódó gépészeti berendezések felújítására.
A beruházás becsült összköltsége nettó 48.473.425,- Ft + Áfa.
Az önerő összege nettó 32.725.393,- Ft + Áfa. Az Áfa összege visszaigénylésre kerül.
Az önerőhöz szükséges fedezet biztosítására felhalmozási hitel kerül felvételre.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2012. április 2. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belügyminiszter 4/2012. (III. 1.) BM
rendelete alapján a „A hatvani Markovits Kálmán Uszoda infrastrukturális fejlesztése” című
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) Kondek Zsolt, képviselő;
2.) Horváth Richárd, alpolgármester;
3.) Bereczkiné Pál Krisztina, pályázati referens;
4.) Oláh-Acsay Anna, műszaki ügyintéző.
Határidő: 2012. április 2. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

30. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének
módosításáról, valamint a 103/2012. (II. 22.) számú képviselő-testületi határozat
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értelmében az ajánlatkérő a költségvetési
év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.
A törvény lehetővé tesz a közbeszerzési terv módosítását, amennyiben időközben újabb
közbeszerzési igény, vagy egyéb változás merül fel.
Jelen esetben négy változás miatt kell a közbeszerzési tervet módosítani: az első a
Multifunkciós irodatechnikai berendezések beszerzéséhez kapcsolódóan, ez még nem szerepel
a tervben, illetve a másik három esetében – „Közvilágítási villamosenergia beszerzés”, a gáz
energia beszerzés, és a ”Hatvan, Bástya úti parkoló építés” - tárgyú közbeszerzés esetében
pedig az előkészítés során a becsült érték változott. Továbbá a „Közvilágítási villamosenergia
beszerzés” esetében célszerűbb a beszerzés alapján megkötött szerződést 2012. május 31-től
2013. december 31. napjáig szóló időtartamra megkötni, így a beszerzés becsült értéke a
korábbi - egy éves időtartamhoz képest - 38.713.589.-Ft-ra módosul.
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
234/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról,
valamint a 103/2012. (II. 22.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 33.§-a szerinti 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervét elfogadó 101/2012. (II. 22.)
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A közbeszerzési tervet az alábbi új 2. sorszámú beszerzéssel egészíti ki:

2
.

Multifunkciós irodatechnikai
berendezések és
kapcsolódó
költségmenedzsment
rendszer bérbevétele és
teljes körű üzemeltetése,
karbantartása, valamint
stúdiótechnikai eszközök
beszerzése és a kapcsolódó
szolgáltatások
megrendelése

Nemzeti (egyszerű)
eljárásrend

35.141.692,- Ft

2012. március 30ig

A közbeszerzési terv 2-4. pontjaiban feltüntetett beszerzések becsült értékét az alábbiak szerint
módosítja:

2
.

Közvilágítási villamos
energia beszerzés

Nemzeti (egyszerű)
eljárásrend

38.713.589.-Ft

2012. március 30ig

3
.

Gáz energia beszerzése

Közösségi
eljárásrend

93.559.287.-Ft

2012. március 30ig

Nemzeti (egyszerű)
eljárásrend

23.622.047.- Ft

2012. április 30-ig

4
.

Hatvan, Bástya úti parkoló
építése

A képviselő-testület elfogadja jelen határozat mellékletét képező módosítással egységes
szerkezetbe foglalt 2012. évi közbeszerzési tervet.
Határidő: 2012. március 30. (honlapon történő közzétételre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második 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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235/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról,
valamint a 103/2012. (II. 22.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Közvilágítási villamos energia beszerzése”
elnevezésű közbeszerzési eljárás indításáról szóló 103/2012. (II. 22.) számú határozatát
módosítja aszerint, hogy a beszerzés nettó becsült értéke 24.450.688.-Ft-ról, 38.713.589.-Ft-ra
emelkedik.
Határidő: 2012. március 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

31. napirendi pont
Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének
felhasználásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István elnök
Tarsoly Imre képviselő úr egy teherautó termőföldet akar szállíttatni és erre volt pályázat kiírva,
a győztes 19.700,- Ft-os összeg volt.
Lestyán Balázs bizottsági tag
És ezzel mi lesz? Csak úgy leöntjük oda?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A társasház lakói kérték a Kastélykert úti lakótelepen a képviselő úrtól, hogy termőföld
beszerzésében segítsen a részükre. Egy helyre tényleg le kell borítani a termőföldet és akkor a
társasház lakói pedig szétterítik, meg virágedényekbe belehelyezik.
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:
236/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Kastélykert úti lakótelepre 5 m³
termőföld kiszállításával Nagy József egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Bem J. u. 55.)
bízza meg bruttó 19.700,- Ft összegben, mint legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a képviselő keret költséghelyen rendelkezésre
áll.
Határidő: 2012. március 30. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján
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Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

32. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken, valamint közterületeken történő
fakivágásokról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Többen, akik fel vannak sorolva, hat helyről jelezték, hogy különböző fakivágási kérelmeik
lennének. Tóth István és Kondek Zsolt képviselő úr a területeket körbejárták, a kérelmek
indokoltak, úgyhogy javasoljuk, hogy a bizottság adja meg a tulajdonosi jogkörben a
hozzájárulását.
Bagi Miklós bizottsági tag
Az első, amit Karczag László kérelmezett, ez egy erdősáv a természetben? Hogy néz ez ki?
Kondek Zsolt képviselő
Ahogy Sashalomnak van a kerítése és mellette egy termőföld is, és megy mellette egy út és ott
valamikor egy akácfasor volt, most azt ott kivágták és egy össze-vissza kinövő mindenféle
növény van.
Papp István elnök
Ritkítja, nem?
Bagi Miklós bizottsági tag
Hogyha ebbe valakit beleengedünk ritkítani, ebből egy darab akác nem fog itt megmaradni.
Kondek Zsolt képviselő
Megvan az, hogyha ez saját területe, csak engedélye van.
Bagi Miklós bizottsági tag
De minek kell akkor engedély? - ha saját területe, akkor nem kell engedély.
Kondek Zsolt képviselő
De ez külterület, ugye?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Külterület, önkormányzati tulajdonú területen van, az önkormányzatnak olyan szempontból jó,
hogy nem a saját költségünkön kell elvégezni, hanem már korábban is jellemző volt ez, hogyha
valakinek a területe mellett észrevett ilyet és sérelmezett, hogy saját költségén eltávolítja, nem
szoktak túlzásba esni, amire engedélyt kapnak, azoknál.
Kondek Zsolt képviselő
Mellesleg a mellette lévő föld az övé.
Papp István bizottsági elnök
Azért ellenőrizni kell, nehogy tarvágást csináljon.
Bagi Miklós bizottsági tag
A kép alapján ez egy erdősáv, ezt meg kellene hagyni, sőt, még többet kellene telepíteni. Néhol
annyira csupasz a határ.
Kondek Zsolt képviselő
Igen, csak ez így összevissza nő.
Bagi Miklós bizottsági tag
Ősszel ez önmagát megritkítja, mert amikor a fa nem kap napfényt, akkor ezek a kis sarjak
ezek alól elpusztul. Tehát ez önfenntartó.
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Lestyán Balázs bizottsági tag
És miért akarják kiirtani?
Kondek Zsolt képviselő
Nem kiirtani akarja, csupaszítani rajta, mert egy bozótos jelen pillanatban.
Bagi Miklós bizottsági tag
Az akácnak szokása, tehát amikor tarra levágják, akkor meghúzgálják és akkor ez kihajt és nem
kell újratelepíteni. Az akácnak az a természete.
Kondek Zsolt képviselő
Csak egy ritkítás lenne, amit ő igénybe venne és ezt megcsinálja, az az egyik, hogy ő a saját
költségén ezt megcsinálja, a másik pedig, hogyha tényleg valamilyen szinten ért hozzá, akkor
tudja, hogy külterületét védi ez a fasor. Viszont, ha most odamegy egy csempész banda és
letarolja az egészet, azt viszont nem szeretnénk megvárni, mellesleg úgyis ki fogják vágni.
Bagi Miklós bizottsági tag
Akkor ő se építeni akarja, hanem ő is le akarja tarolni.
Kondek Zsolt képviselő
Nem, ő ritkítani akarja, pont ez a lényeg. Amikor kint voltunk vele, megmutatta, hogy mi az, amit
szeretne csinálni.
Papp István elnök
Azért vigyázni kell, hogy tarvágás ne legyen és főleg a kicsiket vágja ki, ami ott oldalt van.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Milyen hosszú ez a sáv?
Kondek Zsolt képviselő
Az az útszakasz, hosszú.
Papp István elnök
Akkor mi legyen?
Kondek Zsolt képviselő
Szerintem annak nincsen problémája, hogy utána leellenőrizzük.
Bagi Miklós bizottsági tag
Utána már hiába ellenőrzöm, amikor kivágta.
Papp István elnök
Mit tudunk csinálni?
dr. Szikszai Márta jegyző
A határozat nem kivágásról szól, hanem gallyazási, ritkítási munkálatokról.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Egyet nem tudunk, hogy hol van az ő földje, jobbra-balra?
Kondek Zsolt képviselő
Mellette, mindjárt az út jobb oldalán.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Miért zavarja őt, ha ott az a bozótos? Ez egy csomó munka és akkor ingyen elvégez valamit.
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Papp István elnök
Akkor mi legyen? Adjunk vagy ne adjunk engedélyt?
Kondek Zsolt képviselő
Azt mondom, hogy támogatható, csak ellenőrizzük le tényleg, hogy mit csinál.
Bagi Miklós bizottsági tag
Én nem tudom megszavazni, szerintem még azokat a területeket is, amik az önkormányzatnak
vannak, ilyen kis dirib-darab földjei, amit a jó múltkoriban végignéztünk, még azokat is be
kellene telepíteni, nem az, hogy kivágási engedélyt adni vagy kvázi kivágási engedélyt, mert itt
ritkításra kért, habár ez kivágás. A tapasztalat azt mutatja.
Papp István bizottsági elnök
Az első határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, 3 nem szavazattal 1 igen szavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
237/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az alábbi határozati javaslatot nem
fogadta el:
„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 – Karczag László kérelmét elbírálva –
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 091/82 hrsz.-ú
külterületen álló facsoport gallyazási, valamint ritkítási munkálataihoz.
Határidő: 2012. április 9. (a kiértesítésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján”
Papp István elnök
Egy támogatás, három ellene, tehát nem támogatjuk, majd visszatérünk rá egy másik
alkalommal. Konkrétan tudni kell, hogy mennyit fog kivágni és ne a nagyokat vágja ki, tehát van
benne ráció, amit Bagi Miklós mond. Ezt úgy kell módosítani az engedélyt, hogy csak a
picikéket, ami ott kifelé áll, oldalt, mert akkor mit fog csinálni? - kivágja a vastagot, mert azzal
lehet fűteni, az érték.
dr. Szikszai Márta jegyző
Ha ő siránkozni akart volna, akkor külterületen ő nem kéri meg az engedélyt.
Papp István elnök
Csak három év börtönnel jár, vigyázzunk.
Papp István elnök
Jövő hónapban majd visszatérünk rá.
Marján János bizottsági tag
Most kell megcsinálni. Bagi Miklósnak igaza van, csak még sincs igaza, mert van gazda, aki
erre esküszik, meg van, aki arra esküszik.
Papp István elnök
Nem egyértelmű, hogy gallyazza vagy nem gallyazza, mert ritkítást lehet vastag ág is.
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Kondek Zsolt képviselő
Igen messze van a várostól, majdnem már Csány és Hatvan között. A másik, hogyha van olyan
lehetőség, hogy tavaly is eléggé rossz egy családnak a helyzete, támogatást, bizonyos részt
adni belőle.
Papp István elnök
A fa az övé lesz?
Kondek Zsolt képviselő
Ilyen esetben az övé lesz, ha kivágja.
Komendáné Nagy Márta aljegyző
Nekem ezzel kapcsolatban csak annyi hozzáfűzni valóm lenne, hogy az önkormányzati
tulajdonú utat az önkormányzatnak kötelessége elvileg rendben tartani és most én ebből a
képből pld. nem is látom, hogy hol a határa az önkormányzati útnak, mert hogyha azért megy
be az útnál a termőföldre, a vetésre, mert a fák annyira kihajlanak, akkor már lehet, hogy ez az
út nem is az önkormányzati területen megy, hanem az ő termőföldjén.
Kondek Zsolt képviselő
Ha azt mondja, hogy oké, akkor tegyük szabaddá a bejárást, mert ő lekerítené a területét, akkor
viszont az erdőt nekünk kell rendezni, arra meg pénzügyi forrást kell biztosítani.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Van köztünk egy szakértő, aki azért van itt, hogy a véleményét el tudja mondani. Én a szakértői
véleményt meghallgattam, tudomásul vettem és én azt szeretném kérni, hogy akkor
támogassuk ezt.
Marján János bizottsági tag
Elfogadtátok az előbb hárman, hogy nem támogatjátok, most én azt mondtam, hogy igen, le
vagyunk szavazva, menjünk tovább.
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, 4 igen szavazattal nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
238/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva – Kozma Abiáta kérelmét elbírálva –
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 762 hrsz.-ú
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 64. számú ingatlan előtt álló 1 db
nyárfa valamint 1 db csavart fűzfa kivágásához.
Határidő: 2012. április 9. (a kiértesítésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A harmadik határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, 4 igen szavazattal nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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239/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva – Dicső Csabáné kérelmét elbírálva –
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 5190 hrsz.-ú
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Szalkai u. 6. számú ingatlan előtt álló 1 db
mogyorófa kivágásához.
Határidő: 2012. április 9. (a kiértesítésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A negyedik határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, 4 igen szavazattal nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
240/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva – Kovács József kérelmét elbírálva –
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 4220/14 hrsz.-ú
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Horváth Mihály u. 98. számú ingatlan előtt álló 1 db
akácfa kivágásához.
Határidő: 2012. április 9. (a kiértesítésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
Az ötödik határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, 4 igen szavazattal nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
241/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva – Józsa Gyula kérelmét elbírálva –
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 3383 hrsz.-ú
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Akácfa u. 28. számú ingatlan előtt álló 4 db nyírfa
kivágásához.
Határidő: 2012. április 9. (a kiértesítésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
Az hatodik határozati javaslatot feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, 4 igen szavazattal nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
242/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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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 – Lengyel Pál kérelmét elbírálva –
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 2684/22 hrsz.-ú
közterületen, természetben a 3000 Hatvan, Kastélykert u. 6. számú ingatlan előtt álló 1 db
kiszáradt fa kivágásához.
Határidő: 2012. április 9. (a kiértesítésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

33. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan város belterületén víznyelőrácsok pótlásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Szikszai Márta jegyző
Szeretném a bizottság figyelmét felhívni arra, hogy egész évre vonatkozóan jelöli meg a
bizottság a legelőnyösebb ajánlatot tevő vállalkozót a víznyelő rácsok pótlására, az
önkormányzat költségvetésében biztosított bruttó 1 millió Ft összegig, tehát nem fog mindig
bejönni a bizottság elé, hogy kiválassza a vállalkozót, hanem ő egész évben megbízást kap.
Papp István elnök
Már a múltkor is volt róla szó, tisztában vagyunk vele. Oda 2 db kamerát fogunk tenni abba az
övezetbe még pluszban, a Móricz Zsigmond és a Legány Ödön utcába és akkor még egyet a
határhoz és utána már körbe vannak fogva, mert ott van kábelégetéstől kezdve minden.
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:
243/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan város belterületén lévő
csapadékvíznyelő rácsok sérült elemeinek pótlásával a Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan,
Külterület 024/16 hrsz.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt
bruttó 95.250,- Ft/db egységáron, legfeljebb bruttó 1.000.000,- Ft összegig történő
felhasználással.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati
rendeletben a Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezetékek karbantartása költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. április 10. (szerződéskötésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

34. napirendi pont
Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének
felhasználásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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dr. Szikszai Márta jegyző
Fákat szeretne ültetni, egyrészt 10 db gömbakácot, másrészt pedig járdafelújítási munkákat
kíván a körzetében megvalósítani.
Papp István bizottsági elnök
43 eFt-ért valaki járdát csinál neki? Ez nagyon jó.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
244/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 10 db 10/12-es méretű gömbakác facsemete
leszállításával a Prenor Kft.-t (székhely: 9700 Szombathely, Béke tér 1.) – mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt – bízza meg bruttó 111.760,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2012. május 18. (beszerzésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
245/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Kisfaludy úti járda egy szakaszán
a járdafelújítási munkák kivitelezésével a HORDÓS-BAU-ÉP Kft.-t (székhely: 3013 Ecséd,
Szabadság út 68.) bízza meg bruttó 43.180,- Ft összegben, mint legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a képviselő keret költséghelyen rendelkezésre
áll.
Határidő: 2012. április 30. (kivitelezésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

35. napirendi pont
Előterjesztés egyes utcanév táblák és forgalomtechnikai elemek elhelyezéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Itt fel van sorolva, hogy kik és mit pályáztak, milyen árakat adtak.
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dr. Szikszai Márta jegyző
Itt is összességében a legelőnyösebb ajánlattevő vállalkozó kerül kiválasztásra egész évre, 1,5
millió Ft összegig.
Marján János bizottsági tag
Minden munka külön van.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban 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:
246/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, az egyes utcanév táblák és
forgalomtechnikai elemek elhelyezésével az alábbi egységárak figyelembevételével
Cégnév

Székhely

Mézsorás Építőipari
Hatvan,
Kertész u.
Kft.
64.

Új
Közlekedési Utcanévtábla
oszloppal
közlekedési tábla
cseréje
tábla
elhelyezése
11.430,-

3.810,-

11.430,-

Utcanév
tábla
építményre,
kerítésre

Meglévő
közlekedési
tábla
elbontása

2.490,-

3.810,-

a Mézsorás Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt legfeljebb bruttó 1.500.000,- Ft összegig
történő felhasználással.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben a közutak, hidak költséghelyen rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozási keretszerződés
aláírására.
Határidő: 2012. december 30 (feladatok végrehajtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

36. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakóépületek bontási munkáiról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Itt a Mártírok útja 19. és a Hatvan, Kórház u. 13. sz. ingatlanokról van szó és itt is árajánlatokat
kértünk be. Itt egyértelműen látszik, hogy a Hordós-Bau Ép Kft. nyert.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását. Az
első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
247/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakóépületek bontási munkáiról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Mártírok útja 19. sz. alatti
lakóépület bontásával a Hordós-Bau Ép Kft.-t (székhely: 3013 Ecséd, Szabadság u. 68.) bízza
meg bruttó 736.689,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben az általános tartalék költséghelyen biztosított.
Határidő: 2012. április 6. (bontási munka megrendelésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
248/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú lakóépületek bontási munkáiról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kórház u. 13. sz. alatt lakóépület
bontásával a Hordós-Bau Ép Kft.-t (székhely: 3013 Ecséd, Szabadság u. 68.) bízza meg bruttó
1.997.354,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendeletben az általános tartalék költséghelyen biztosított.
Határidő: 2012. április 6. (bontási munka megrendelésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

37. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 2713/5 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Szikszai Márta jegyző
A megosztási vázrajzon is látható, hogy a volt nővérszálló, illetve ott az a hátsó, fás terület, az
leválasztásra kerülne, mint egészségügyi feladat ellátását nem közvetlenül szolgáló
vagyonelem, tehát hogy ez az önkormányzatnak a tulajdonában maradjon. A kórház műemléki
környezetben van, tehát itt a telekmegosztásról építésügyi vonatkozásban a műemlékvédelmi
hatóság részéről Dörgő Erzsébet dönt. Vele kezdtünk el előzetes tárgyalásokat. Nem
egyértelműen fejtette ki az álláspontját, nem érzékeli annak a súlyát, hogy ez a döntés az
önkormányzatnak mit jelent, ezért úgy döntöttünk, hogy saját szakállunkra ezt a
telekmegosztási vázrajzot elkészíttetjük és megindítjuk a hatósági eljárást. Ezt az informális
egyeztetést mellőzzük, beadjuk neki eljárásra, hogyha nem engedélyezi, akkor tudunk még
másodfokú eljárást kezdeményezni, de bízunk benne, hogy engedélyezni fogja így a
telekmegosztást.
Marján János bizottsági tag
De mi a kifogása?
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dr. Szikszai Márta jegyző
Az a kifogása, hogy véleménye szerint, hogy a jogszabály egyértelműen kimondja, hogy telket
megosztani műemléki környezetben nem lehet, de önmagával ellentmond és a jogszabállyal is
ellentmond, mert a kastélyprojekthez kapcsolódóan meg megosztotta a telket, ezt a mosoda,
kazánház részt leválasztotta. A jogszabály pedig nem azt mondja, hogy nem lehet megosztani,
hanem megtagadhatja azt, és akkor ilyen gumiszabály jön, amibe ő ezt vagy beleérti vagy nem
érti. Ennek utánanéztünk.
Marján János bizottsági tag
De hozzá is járulhat a jogszabály szerint?
dr. Szikszai Márta jegyző
Jogszabály szerint hozzá is járulhat, mondjuk a rendezési tervvel is van gondunk, mert itt a
minimális telekméret nem egészen felel meg, de akkor itt még egy HÉSZ-módosításba is
belevágnánk. Tehát valamit lépni kellett, hogyha esetleg átadásra kerül a sor, akkor, ha még
tudjuk is, hogy nem vagyunk makulátlanok a jogszabály megfelelőség tekintetében, akkor
esetleg, amikor az átadás folyamatába érünk, azt tudjuk mondani, hogy itt egy folyamatban lévő
telekmegosztási eljárás van és akkor már ezt figyelembe vehetik, de hogyha nem teszünk
semmilyen lépést, akkor biztos, hogy semmit nem fognak figyelembe venni.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a kórház átadása folyamatban van, bár igazából
keveset tudunk ennek a mikéntjéről, hogyan fog történni, de az én információim szerint, amit az
igazgatónő elmondott, felhívták a figyelmet arra, hogy a vagyonelemeknek a megőrzése
nagyon fontos dolog. Ezt majd azért körbe kellene járni ennek a megosztásnak a kapcsán, hogy
ez a megosztás ebben a tekintetben tulajdonképpen minek minősül, hogy valóban
hozzátartozik-e a kórházhoz, tehát ez elfogadható-e az átadás előtt.
Marján János bizottsági tag
Csak azt nem tudom, hogy mi lesz a vége? Nekem annyira érdekes volt, hogy külön törvényt
hoznak róla, itt is, hogyha átteszik a városra, akkor a városnak be kell fizetni majd az
állampénztári különböző pénzeket, hogy működtetni tudjuk? Az a furcsa ebben is. A város
érdeke meg most az, hogy a másik működjön, a kórház is működjön, de én azt mondom, hogy
támogassuk ezt az elképzelést. Nem volt tudomásunk, hogy ezt hamarabb meg kellett volna
csinálnunk már? Ez most jött elő csak? Nagy Ferenc nem szólt?
dr. Szikszai Márta jegyző
Nem tudom, a hivatalhoz most ért el. Mi kínlódunk rajta már egy hónapja a Dörgő Erzsébettel.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az első határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
249/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 2713/5 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi az önkormányzati tulajdonú
Hatvan, Balassi Bálint út 16. szám alatt található hatvani 2713/5 helyrajzi számú 5 ha 2169 m2
nagyságú kórház kivett megnevezésű ingatlannak a megosztását a mellékelt változási vázrajz
szerint, melynek eredményeként a kialakuló 2713/7 helyrajzi számú 1 ha 4524 m2 nagyságú
beépített terület kivett megnevezésű és a 2713/8 helyrajzi számú 3 ha 7645 m2 nagyságú
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kórház kivett megnevezésű ingatlanok kerüljenek bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Ezen
ingatlan megosztása iránti eljárás megindítására, és az eredményes eljárás lefolytatásához
szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét.
Határidő: 2012. április 15. (kérelem benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
A második határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
250/2012. (III. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 2713/5 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatójával, melyben az önkormányzati
tulajdonú hatvani 2713/5 helyrajzi számú 5 ha 2755 m2 nagyságú kórház kivett megnevezésű
ingatlan tulajdoni lapjának II. rész 2. szám alatti, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. javára 31076/3/2010. 01. 18. számon bejegyzett vagyonkezelői jog 554,9 m2
konyha működésű területrészre bejegyzés a megosztást követően kialakuló 2713/8 helyrajzi
számú kórház kivett megnevezésű ingatlan tulajdoni lapjára kerüljön bejegyzésre az ingatlannyilvántartásban. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a megállapodást a telekalakítást engedélyező
határozat jogerőssé válását követően a megosztás átvezetése iránti ingatlan-nyilvántartási
kérelemmel együtt nyújtsa be a Hatvani Körzeti Földhivatalba.
Határidő: értelem szerint (az okiratok földhivatali benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere 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 50 perckor befejezettnek
nyilvánította.

K.m.f

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