
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 

Bizottságának 2017. szeptember 18-án a Városháza emeleti kistermében 900 órai kezdettel 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta Kondek Zsolt bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
119/2017. (IX. 19.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2017. szeptember 18-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 

 
1. Beszámoló az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről  

 
2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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 Előadó az 1-2. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 
 
1. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Én úgy látom, hogy csak a hitelfelvétel összege változott az előterjesztésben, ami a jégcsarnokra 
vonatkozik. A többi az lényegében változatlan? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A bizottságok elfogadták a féléves beszámolót, viszont a képviselő-testület minősített többséggel 
nem fogadta el ezért újra behozzuk a képviselő-testület elé a beszámolót. Közben felvetődött az, 
hogy a jégcsarnoknak az építése közbeszerzéssel elindulna, amihez hitelfelvételt építettünk be a 
bevételi oldalra, és a kiadási oldalra pedig ennek a kiadása került beépítésre. Kormányengedély 
szükséges ehhez, amihez az kell, hogy a rendeletünkben ez a hitel benne legyen. A többi változatlan 
formában került a beszámolóba is, illetve a költségvetési rendelet módosításba is. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Akkor ez csak egy opció, mert a kormány engedélye szükséges hozzá? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A kormány engedélyével lehet megkötni a szerződést. Most már benne van a törvényben, hogy az 
önkormányzatok csak akkor köthetik meg a hitelszerződést, ha a kormány engedélye meg van 
hozzá. Mivel önerő szükséges a jégcsarnokhoz, és a jelenlegi költségvetésünkben ezt saját 
bevételből nem tudjuk biztosítani, ezért szükséges a hitelfelvétel. Hitelképesek vagyunk, 7 éves 
futamidőre kerül felvételre a hitel. Volt már egy ilyen hitelkeret szerződésünk a K&H Bankkal az 
előző években, ennek a hitelkeret szerződésnek a terhére lenne felvéve ez a hitel.   
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
120/2017. (IX. 18.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2017. I. 
félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. I. félévi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
121/2017. IX. 18.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, ezért megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
nyílt ülését befejezettnek nyilvánította. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 Kondek Zsolt Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  
 Bizottság Bizottság      
 tagja elnöke 


