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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült :  Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis 
tanácskozó termében tartott rendkívüli, nyílt  üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István bizottsági elnök   
Bagi Miklós  bizottsági tag 
Lestyán Balázs  bizottsági tag 
Mikó István  bizottsági tag 
 
Kondek Zsolt   képviselő, állandó meghívott 
 

Marján János bizottsági tag igazoltan marad távol. 
 

 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Szikszai Márta   jegyző 
Komendáné Nagy Márta    aljegyző 
Gál Erzsébet   politikai főtanácsadó 
Schósz Gabriella   műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
Hegymeginé Medveczki Éva  adóügyi osztályvezető 
Gulyás Csaba    könyvvizsgáló 
Decsi Ferenc    Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.  
     ügyvezető igazgató  
      
 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
 
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság négy 
tagjának részvételével az ülés határozatképes. 
 
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata  volt. 

 
Felvetetni és tárgyalni kérte – Polgármester úr előterjesztésében 

4. napirendi pontként:  
a „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése” tárgyú pályázat 
benyújtásáról szóló előterjesztést 
valamint 
 
 5. napirendi pontként: 
Csatornatisztító gép üzemeltetésbe adásáról szóló előterjesztést. 

 
 
Papp István bizottsági elnök  
Kérte a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontok módosítására tett javaslatát fogadják el.  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
74/2012. (II.  9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a bizottsági elnök ügyrendi javaslatát 
elfogadta:  

 
Napirendek közé felvételre kerültek az alábbi előterjesztések: 
  4. napirendi pontként: 
Előterjesztés „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése” tárgyú 
pályázat benyújtásáról 
 
    5. napirendi pontként: 
Előterjesztés csatornatisztító gép üzemeltetésbe adásáról 

 
Határid ő: 2012. február 9. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      

 
Papp István bizottsági elnök 
Kérte az ülés napirendi pontjainak elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
75/2012. (II. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2012. február 9-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  
 

1. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számviteli politikájának módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségről 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
3. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetének 

elfogadásáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
4. Előterjesztés „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése” 

tárgyú pályázat benyújtásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
5. Előterjesztés a csatornatisztító gép üzembeadásáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

 
Határid ő: 2012. január 24. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      
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1. napirendi pont 

Előterjesztés hatvan Város Önkormányzata számviteli po litikájának módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A csatornatisztító gép átadásra került a Heves Megyei Vízmű Zrt. részére, és a bérleti díj 
összefüggésében került ez az előterjesztés napirendre. A bérleti díj az értékcsökkenéssel 
megegyezik, és nagyon magas lenne a bérleti díja ennek a csatornatisztító gépnek. Műszakilag 
is indokolt, hogy a gép nem 5 év alatt íródik le, hanem 10 év alatt, és a számviteli törvény 
szerint is lehetőségünk van módosításra. Ezért került be, hogy a 20 %-os értékcsökkenés 10 %-
os értékcsökkenésre kerüljön módosításra a számviteli politikánkban. Így bérleti díj a felére 
csökkenne. 
 
Gál Erzsébet politikai f őtanácsadó 
A napirendek közé újonnan felvett előterjesztéssel célszerű együtt kezelni ezt az előterjesztést. 
Arról a csatornatisztító gépről van szó, amelyet a Viziközmű Társulás megvásárolt 2010. 
májusában, Hatvan Város Önkormányzatának pénzéből. Ez a csatornatisztító gép akkor 
átadásra került gyakorlatilag a Heves Megyei Vízműnek, nem volt mögötte semmilyen 
megkötött, aláírt szerződés. Visszavételre került 2010. decemberében. Közben 2011-ben a 
csatorna III. ütemének Apc-Ecséd-Szücsi szakaszát átadták, tehát a támogatott szakasz 
átadásra került, így a pályázati feltételeknek megfelelően a csatornatisztító gép átkerülhet 
bérletben a Heves Megyei Vízmű Zrt-hez. Megkezdődtek a tárgyalások, a bérleti azonos 
nagyságrendű az amortizációval. Az így beszedett bérleti díj nem szabadon felhasználható, 
hanem az önkormányzat Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Alapjába kerül. Gyakorlatilag ez 
egy nettó 50 millió értékű gép. 
  
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 következ ő határozatot hozta: 
 
76/2012. (II.  9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata számviteli politikájának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Hatvan Város 
Önkormányzata számviteli politikájának II. fejezet 1.2 bekezdésébe kerüljön beépítésre a 
következő értékcsökkenési leírási kulcs: 

„- KEOP 1.2.0/2F/09-2009-0003 azonosítási számú szennyvízberuházási projekt keretében 
beszerzésre került jármű értékcsökkenése 2012. január 1. napjától 10 %” 

 
Határid ő: 2012. február 15. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztet ő ügyleteib ől 
eredő fizetési kötelezettségr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az évvégén a parlament elfogadta a stabilitási törvényt, az önkormányzatok stabilitásának 
megteremtése érdekében. Ennek alapján az önkormányzatoknak a költségvetés elfogadása 
előtt számba kell vennie, hogy milyen saját bevételekkel gazdálkodik. Annak az 50 %-ának 
erejéig a tárgyévi és az előző évben keletkeztetett fizetési kötelezettségeink – esetünkben a 
hitelállományunk – után 2012-ben milyen visszafizetési kötelezettségeink vannak. Erről készült 
egy melléklet, amiből a tárgyévre és következő három évre vonatkozóan számba vettük a saját 
bevételeinket, illetve annak az 50 %-át, valamint a visszafizetési kötelezettségeinket. Itt már 
figyelembe vettük azt is amit Zrt.-től át fogunk vállalni, benne van a költségvetési 
rendeletünkben. 
Megállapítható, hogy Hatvan Város Önkormányzata fizetési kötelezettsége – régebben 
hitelképességnek neveztük – jónak mondható. A saját bevétek 50 %-a bőven fedezetet nyújt a 
fizetési kötelezettségek teljesítésére. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
77/2012. (II. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 
évre várható összegét a mellékelt táblázat szerint elfogadja. 
 
Határid ő: 2012. március 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetének 
elfogadásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az idei év költségvetését elég nehéz volt összeállítani. Nem csak a számokat, de magát a 
rendeletet és az előterjesztést is. Ennek oka, hogy az elmúlt év végén a törvények 
megváltoztak. Új államháztartási törvény, önkormányzati törvény, új Ávr. született. Utána kellett 
alaposan nézni, hogy mi van a költségvetési rendeletben, mit kell az előterjesztésnek 
tartalmaznia. Nem csak a számok beépítésével kellett megbirkózni, hanem új formai 
előírásoknak is meg kellet felelni. 
Lényeges újdonság, hogy az önkormányzat költségvetéséből kikerültek bizonyos elemek. Nem 
került bele a költségvetésbe a Kisebbségi Önkormányzat költségvetése, illetve kikerül a jogi 
személyiségű Társulás költségvetése is a mi költségvetésünkből. Ez a számok 
nagyságrendjében is látszik, mert az elmúlt évben az összes bevételünk és kiadásunk 10 
milliárd forint volt, most pedig közel 5 milliárd forint. Tehát ez annak is betudható a nagy 
szennyvíz-beruházás a mi költségvetésünkbe nem épül be, csak olyan szinten, amit mi a 
Társulásnak adunk fejlesztési célra, működési célra, amely külön táblázatban szerepel. 
Miközben a jogszabályokat bújtuk, dolgoztunk a számokkal, közben megtörténtek a 
költségvetési egyeztetések az intézményekkel, a Zrt-vel, a hivatalon belül a munkatársakkal. 



 

 53  

Az 1.számú  melléklet alapján a bevételek és kiadások fő összege 4 milliárd 929 millió lett.  
Első körben, amikor összeállt a költségvetés, még több mint 500 millió forint hiányunk volt. Az 
igények amelyek jelentkeztek, mind reálisak voltak, de mindet nem tudtuk beépíteni, mert 
végesek az Önkormányzat bevételei. Ettől függetlenül úgy próbáltuk összeállítani a kiadási 
oldalt, hogy a működésben fennakadás ne legyen. 
A felhalmozási kiadások területén pedig elővettük azokat a kötelezettségeinket, amelyek még 
2011-ről átjöttek, valamint olyan fejlesztések, amelyek pályázatokat érintenek, illetve egy-két új 
fejlesztést is sikerült beépíteni. 
Tartalékot képeztünk, intézményi tartalékba a Zrt.-vel együttesen szeptember 30-i elbírálással 
78 millió forintos kötelező tartalékot terveztünk. Ha az önkormányzat anyagi helyzete 
megengedi, akkor ez esetleg visszapótlásra kerülhet az intézményekhez. Általános tartalék is 
került a költségvetésben betervezésre 25 millió forint. Amennyiben valamilyen működési gond 
adódik, abban az esetben segítséget jelenthet. Az intézményi működési bevételek esetében a 
tavalyihoz képest nagyságrenddel magasabb az előirányzatunk, mely szintén jogszabályi 
változással van összefüggésben. Ezért úgy gondoltuk, hogy az étkeztetésnek a kiadása, 
bevétele teljes egészében jelenjen meg az intézmények költségvetésében. Ezek a térítési díjak, 
amelyeket eddig a Zrt. szedett be, és amely több mint 100 millió forintot jelent bevételi oldalon, 
mely a kiadási oldalon is megjelenik. 
Helyi adók esetében emelés nem történt. Számba vettük az év végi zárásokat, és próbáltunk 
olyan reális bevételt beépíteni a költségvetésbe, amely teljesíthetőnek tűnik.  
Az állami támogatások terén ismét van egy nagy tétel - a tűzoltóság állami támogatása -, amely 
nem jelenik meg, de ugyanúgy kiadási oldalon sem jelenik meg, mivel önkormányzati 
költségvetési körből kikerült. 
Az átvett pénzeszközök esetében ami már ismert, azt próbáltuk összeszedni. Itt volt egy 
megállapodás a Megyei Önkormányzattal, hogy intézmény fenntartói társulásban tartjuk fenn a 
középfokokat. Itt még mennek az egyeztetések – mivel a Kormányhivatal nem utalta át -, hogy 
ez a bevétel hogy kerül Hatvan Város Önkormányzatának költségvetésébe. 
Tervezéskor egyrészt figyelembe vettük a 2011-ben meg nem fizetett támogatást, másrészt a 
2012-ben az intézményt érintő önkormányzati kiegészítés 50 %-át félévig, ezt a kormánytól 
szeretnénk megkapni. Úgy gondoljuk, hogy ez Hatvan városnak jár, mert egyoldalúan történt a 
megállapodás felmondása.  
Nagy tétel a költségvetésben a pénzmaradvány. Ez egy előzetes számadat, mert most zajlanak 
még a zárás munkálatai. A pénzmaradvány tényleges összegét majd az áprilisi testületi ülésen 
fogadja majd el a Képviselő- testület. Jelen pillanatban ez 630 millió forint. 
Hitel terén számba vettük azt a hitelállományt, amit még 2009-ben vett fel az önkormányzat 
infrastruktúra hitelben, és a mit 2012. január 1-ig nem vett igénybe - 58 millió forint. Számba 
vettük szintén a Zrt-től átvállalandó hitelt, 69 millió forint értékben. Az MKB Bankkal tárgyalás ott 
tart, hogy befogadták a kérésünket. és most adtak egy ajánlatot. Ezt azonban már a 
Kormánynak kell jóváhagyni, tehát az Államkincstár felé az igényünket el kell küldeni, hogy a 
szerződést majd aláírhatjuk. 
A bevétel és kiadási oldal egyenleg így 163 millió forint, ami úgymond hiány. Hiányt azonban 
nem lehet tervezni, ezért működési hitelt állítottunk be, amely a jelenleg is élő folyószámla 
hitelünk igénybevételével történik. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Látom, hogy nagyon körültekintő munkát igényel egy ilyen költségvetés összeállítása, főként, 
ha számos bizonytalansági tényező is közrejátszik. 
Mégis lenne azonban egy kérdésem az egészségüggyel, konkrétan a kórházzal kapcsolatban. 
Nem látom feltüntetve a kórháznak ígért eszközbeszerzés költségét. Információim szerint egy 
kisebb összeg van, ezt hol találom, és van-e remény arra, hogy ez módosul, vagy mi miatt 
alakult ez így? 
A kórház ígéretet kapott egy 50 milliós eszközbeszerzésre, valószínűleg a költségvetés 
szorossága miatt érthető módon ez egy kicsit le lett faragva, de oly mértékben, hogy szinte el is 
tűnt. Azért lenne fontos, mert a kórház átadás előtt áll, pontos ideje valamikor év közepe felé 
datálható. Az eddigi tapasztalat szerint, ha az önkormányzat valamit nem fejleszt, akkor 
kórházunk rosszabb eséllyel indulhat abban a versenyben, amely a kórházak fennmaradásáért 
folyik. 
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Igen, megküldte a kórház az igényét, de sajnos nem tudtuk mindet figyelembe venni, de a 
kórházzal kapcsolatosan azért sok minden beépítésre került. A működési támogatásra 17 millió 
forintot terveztük, a hiány pótlására. 
A felhalmozási kiadásokba – ami a 4. számú mellékletben található meg – a kórház is beépült 
egyszer kapott 3 millió forintot eszközfejlesztésre. Továbbá 17 millió Ft-ot, amelyet a képviselő 
–testület már tavaly jóváhagyott az adminisztrációs központ fejlesztésére, 5 millió forint a fűtési 
rendszer korszerűsítésére. Most fogadja majd el a testület a nyomástartállyal kapcsolatos 
fejlesztésre a 15 millió forintot, amely megint csak a kórház épületének fejlesztési értékét növeli. 
Jelenleg ennyit tudtunk beletenni a költségvetésünkbe, vannak még apróbb összegek, mindez 
azonban – úgy gondolom - nem kevés, kiindulva abból a helyzetből, hogy forráshiányos az 
önkormányzat.  Hogy évközben tudunk-e még hozzátenni pénzeszközt, majd kiderül. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Köszönöm szépen. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Tudjuk, hogy vannak futó pályázataink. Nem láttam benne olyan tételt, hogy a pályázati önerőt 
miből tudjuk biztosítani. Hitelből fog menni, vagy már el van különítve az önerő? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A költségvetésünkbe 100 %-ban azok a pályázatok kerültek be, amelyek már megvannak az 
álírt szerződések, vagy visszajelzés volt, megnyertük a pályázatot. Amelyek még folyamatban 
vannak, azokból a legtöbb olyan, amely 100 %-ban finanszírozottak, tehát önerő biztosítása 
nem szükséges. Ami még közben jöhet, abban az esetben reményeink vannak, hogy plusz 
bevétel is keletkezik. Érdekeltségi hozzájárulásból a Társulattól is fogunk még pénzt kapni. 
Tehát az nincs benne a költségvetésünkbe, reméljük, azokból még tudunk hozzátenni. Amely 
pályázatokat a kollégákkal számba vettünk, azok legtöbbje olyan, amely 100 %-ban támogatott. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Köszönöm. 
 
Gál Erzsébet politikai f őtanácsadó 
Egy mondatot szeretnék hozzátenni. Van olyan pályázat, amelyhez a Képviselő-testület 
biztosította határozattal az önerőt, merthogy 90 %-os a támogatás. Ilyen volt a kórház 
rehabilitációs pályázata is. Gyakorlatilag megváltozott a támogatási intenzitás, 100 %-os 
intenzitásúvá vált. Tehát ezért nem szükséges ezt betennünk a költségvetésbe. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Meg szeretném kérdezni, hogy volt az elmúlt időszakban, hogy fúrattak kutat és nem csinálták 
meg és a pénz eltűnt. Nem tudom pontosan, erre szeretnék rákérdezni. 
 
Gál Erzsébet politikai f őtanácsadó 
Hol? 
 
Papp István bizottsági elnök 
A kórház területén.  
 
Gál Erzsébet politikai f őtanácsadó 
Ez legenda szintjén megy. Beszélnek róla, hogy meleg víz, fúrott kút stb., de én papírt nem 
láttam róla. Valami próba fúrás lehetett ott valamikor. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tehát nincs ott semmi? 
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Gál Erzsébet politikai f őtanácsadó 
Van egy bevizsgált dolog, talán a próbafúrásból. Talán 2006-ból. Eltűntek az anyagok, a 
Hospinvest mindent elvitt, illetve szerte-szét kerültek. A Vízügyi igazgatóságtól lett lekérve 
anyag, hogy ott milyen víz van, de kút nincsen. 
 
Gulyás Csaba könyvvizsgáló 
Néhány mondatot szeretnék a költségvetéshez tenni. A tervezés elején és közben is 
folyamatosan egyeztettünk a gazdálkodási irodavezető asszonnyal, a jelenlegi rendelet 
formájáról és hozzá tartozó táblázatokról. A mi véleményünk is az volt, hogy több olyan 
jogszabályt kellett alkalmazni, amelyeket 2011. decemberében hirdettek ki, tehát 1 hónap volt 
az összes jogszabály feldolgozására. Álláspontunk szerint a jelenlegi rendelet és a 
hozzátartozó táblázatok megfelelnek ezeknek a jogszabályi előírásoknak, ami észrevételünk 
volt, azok beépültek a mostani, bizottság illetve testület elé kerülő anyagba. A formain túl a 
tartalmi részt is vizsgáltuk, bár nagyobb volt most a hangsúly a rendelet előírásainak való 
megfelelésnek. A szúrópróbaszerűen átnézett költségekben illetve a bevételekben nem 
találtunk olyan tételt, amelyek ne lennének reálisak. Azt gondoljuk, hogy ez a költségvetés 
megfelel a jogszabályoknak és végrehajtható. Írásbeli jelentésünk is el fog készülni ma délután, 
és az is a testület rendelkezésére fog állni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a 
költségvetési rendelettervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
78/2012. (II.  9.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségevetési rendelettervezetének elfogadásáról 

szóló előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 
 
 
4. napirendi pont 
 Előterjesztés „Könyvtári szolgáltatások összehangolt i nfrastruktúra fejlesztése” 

tárgyú pályázat benyújtásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A nemzeti Fejlesztési Ügynökség kihirdette a pályázatot, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a 
Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi Szakkönyvtár részére az informatikai 
eszközök beszerzése megtörténhessen. A pályázható összeg 5 és 8 millió forint között van és  
100 %-ban támogatott. A határozati javaslat első fele arról szól, hogy az önkormányzat ezen a 
pályázaton induljon, a határozati javaslat második fele pedig a munkacsoport tagjait sorolja fel. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb 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 következ ő határozatot hozta:  
 
79/2012. (II. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  
 



 

 56  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése” tárgyú 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
közzétett  „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó 
Expressz támogatására” című felhívásra pályázatot kíván benyújtani a Széchenyi Zsigmond 
Vadászati és Természettudományi Szakkönyvtár részére. 
A pályázható összeg: minimum 5 millió forint, maximum 8 millió forint.  
A pályázat 100%-ban támogatott, ezért külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
közzétett „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó 
Expressz támogatására” 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: 

– Ferencz Beatrix a Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi 
Szakkönyvtár igazgatója, 

– Dalnoki Brigitta művelődési referens, 
– dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető. 

 
Határid ő: 2012. február 28. (pályázat benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
  
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés csatornatisztító gép üzemeltetésbe adásá ról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Gál Erzsébet főtanácsadó asszony az imént összefoglalta az előterjesztés lényegét.  
 
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 következ ő határozatot hozta: 
 
80/2012. (II. 9.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a csatornatisztító gép üzemeltetésbe adásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
a csatornatisztító gép üzemeltetésbe adásáról. A képviselő-testület a MUT -328/5,0/5,0 típusú, 
kombinált csatornatisztító gépet a jelen határozat mellékletét képező szerződés tervezet 
tartalma szerint határozatlan időre üzemeltetésbe adja a Heves Megyei Vízmű Zrt. részére. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
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Papp István bizottsági elnök 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 8 óra 30 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 

K.m.f 
 
 
 

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


