
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2012. szeptember  27-én 8.30 órakor a Polgármesteri Hivatal 
kistermében tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Lestyán Balázs tag
- Marján János tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag, Bagi Miklós tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szikszai Márta jegyző  
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

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

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  807/2012.  (IX.  27.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2012. szeptember 27-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította 
meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés Váradi Károly fotóművésznek fizetendő szerzői jogdíjakról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 

2. Előterjesztés szociális nyári gyermekétkeztetés támogatás elszámolásból adódó 
visszafizetési kötelezettségről

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

3. Előterjesztés „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján –  Boldog 
települések közötti szakaszon” c. pályázattal kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető

Határidő: 2012. szeptember 27.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke



1./ napirendi pont 
Előterjesztés Váradi Károly fotóművésznek fizetendő szerzői jogdíjakról

dr. Szikszai  Márta: 2007-ben  Váradi  Károly  fotóművésztől  az  önkormányzat  megrendelt  50 
darabból álló fényképsorozatot városismertető kiadványhoz történő felhasználás céljából. 2008-ban 
azonban ezek közül a fényképek közül négy megjelent képeslapon is és Váradi Károly, mint a 
szerzői jog jogosultja jelezte az önkormányzat felé, hogy ez a felhasználás jogosulatlan és ő ezért 
pluszban szerzői jogdíjat kér. Ezt mi megvizsgáltuk és kérését jogosnak találtuk. A szerzői jogdíj 
megállapodás  tárgya,  a  sajtószakszervezet  ajánlása  alapján  három  évre  történő  felhasználása 
esetén 77.550,- Ft/alkotás a szerzői jogdíj. Itt négy fénykép került jogosulatlanul felhasználásra, így 
310.200,- Ft ebben az esetben az összes jogdíj. Mivel a képviselő-testület a költségvetésben eredeti 
előirányzatként nem határozott meg erre forrást, ezért hoztuk be most képviselő-testület elé.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  808/2012.  (IX.  27.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Váradi Károly fotóművésznek 
fizetendő szerzői jogdíjakról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Váradi Károly fotóművész 
részére a szerző által készített, szerzői jogi jogvédelem alá tartozó, a belvárosi római katolikus 
templomot ábrázoló fénykép, a városi uszoda belsőt ábrázoló fénykép, a városi strandot ábrázoló 
fénykép, a Grassalkovich címert ábrázoló fényképfelvétel képeslapon történő 2008. évi 
felhasználásáért megfizet 310.200.- Ft-ot szerzői jogdíj jogcímén.
A szerzői jogdíj fedezete a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás 
aláírására.

Határid  ő  :   megállapodás aláírására és a díj megfizetésére: 2012. szeptember 30.
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Jegyzői és a Gazdálkodási Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés szociális nyári gyermekétkeztetés támogatás elszámolásból adódó visszafizetési 
kötelezettségről

Papp István: Kaptunk egy összeget a nyári táboroztatásra, úgy nézett ki, hogy van 104 gyerek, aki 
ebben az ellátásban részesül, de ebből csak 99 fő vett részt és így 127.160,- Ft-ot vissza kell, hogy 
fizessünk az államkincstárnak, mert nem használtuk fel a támogatásból.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  809/2012.  (IX.  27.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szociális nyári 
gyermekétkeztetés támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok részére szociális 
nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott állami támogatás fel nem használt 
összegéről,127.160,- Ft-ról lemond.

Határid  ő  :   2012. szeptember 30.
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján



3./ napirendi pont 
Előterjesztés „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján –  Boldog 
települések közötti szakaszon” c. pályázattal kapcsolatos döntésről 

Schósz Gabriella: A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése címmel készülünk konzorcium 
keretében pályázatot benyújtani. A konzorciumi megállapodás még nem született meg, azonban, 
mivel október végén szükséges a pályázatot benyújtani, ezért meg kell hatalmazni a várhatóan 
konzorciumvezető Szurdokpüspöki Község Önkormányzatát, hogy a közbeszerzési eljárást 
elindítsa az engedélyezési tervek beszerzésére vonatkozóan, valamint polgármester urat 
felhatalmazni a konzorciumi megállapodás aláírására, melyet a következő testületi ülésen 
jóváhagyás céljából a képviselő-testület elé kell majd terjesztenie.
Kondek Zsolt: Értem, hogy konzorcium, de nem lett volna jobb, ha esetleg mi csináljuk? Nem 
csinálhatjuk?
Schósz Gabriella: Nem csinálhattuk volna egyedül, ez a projekt egyébként nevesítésre került már 
az akciótervben, hogy támogatják ennek az összefüggő Zagyva-projektnek a létrejöttét. Ezt 
önállóan Hatvan nem tudta volna megcsinálni. 
Kondek Zsolt: Én csak attól félek, hogy netán mondjuk Szurdokpüspöki elszúr valamit. 
Papp István: Szolnoktól indul. Mi ebben a szakaszban vagyunk benne.
Schósz Gabriella: Úgy van jelen pillanatban, hogy Szolnok kijött ebből, tehát nem velük egy 
konzorciumban valósítjuk meg, hanem, mi a Boldog –  Salgótarján szakaszhoz tartozunk, ez az 
Észak-Magyarországi szakasz tulajdonképpen. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  810/2012.  (IX.  27.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A Zagyva folyó kerékpáros 
turisztikai fejlesztése a Salgótarján –  Boldog települések közötti szakaszon”  c. pályázattal 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szurdokpüspöki Község 
Önkormányzatát, mint „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján –  Boldog 
települések közötti szakaszon”  című ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú pályázat (a továbbiakban: 
Pályázat) projektgazdáját, hogy a részletes pályázati dokumentáció benyújtásához szükséges 
feladatokat –  beleértve az engedélyes tervek megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárást is – 
lefolytassa.
A képviselő-testület egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához 
szükséges konzorciumi megállapodás aláírására azzal, hogy az aláírást követő képviselő-testületi 
ülésre a konzorciumi megállapodást utólagos jóváhagyás céljából terjessze a képviselő-testület elé.

Határid  ő  :   2012. szeptember 30. (határozat megküldésére)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Több napirendi  pont  nem lévén Papp István elnök megköszönte  a  jelenlévők részvételét  és  a 
Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  rendkívüli  ülését  8.45  órakor  befejezettnek 
nyilvánította. 

K.m.f.

__________________________________     __________________________________  
Papp István                      Jávorkáné Jenei Katalin

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési            jegyzőkönyvvezető  
                      Bizottság elnöke        


