
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 2017. augusztus 22-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében
tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és  Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Kondek Zsolt elnök-helyettes (később érkezik)
- Palik Józsefné tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Marján János tag 

- Basa Zoltán önkormányzati képviselő
- Rákócziné Lózs Csilla önkormányzati képviselő
- dr. Szikszai Márta jegyző
- dr. Kovács Éva aljegyző
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető
- 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 van jelen), megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró
bizottsági tag Palik Józsefné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen”  szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Palik
Józsefnét a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   418  /2017.     (VIII.   22  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottsága
2017. augusztus 22-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt
Felelősségű  Társaság „végelszámolás  alatt”  ügyében  meghozott  317/2017.  (VI.  29.)  számú és a
318/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozatok módosításáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd

2. Előterjesztés  a  Zagyvakörnyéki  Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás
Társulási Megállapodásának elfogadásáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

3. Előterjesztés  a  Hatvani  Tankerületi  Központ  pályázatához  szükséges  hozzájáruló  nyilatkozat
megadásáról



Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

4. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Robert Bosch Elektronika Kft. részére
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
 

Határidő: 2017. augusztus 22.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

(Megérkezik Kondek Zsolt, így a szavazóképes bizottsági tagok száma 3 főről 4 főre emelkedik.)

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt
Felelősségű  Társaság  „végelszámolás  alatt”  ügyében  meghozott  317/2017.  (VI.  29.)  számú  és  a
318/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozatok módosításáról 

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatot
egyben tette fel szavazásra. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   419  /2017.     (VIII.   22  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési
Nonprofit  Kiemelkedően  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  „végelszámolás  alatt”  ügyében
meghozott  317/2017.  (VI.  29.)  számú  és  a  318/2017.  (VI.  29.)  számú  képviselő-testületi  határozatok
módosításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  317/2017.  (VI.  29.)  számú  képviselő-testületi
határozatát – egységes szerkezetben – az alábbiak szerint módosítja: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-028738,
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja utólagosan tudomásul veszi, hogy a társaság
2017.  július  31.  napján  megtartott  taggyűlése  a  társaság  felügyelőbizottsági  tagjainak  2017.  július  31.
napjától 2020. július 30. napjáig tartó határozott időtartamra

Hargitai Katalin 3000 Hatvan, Kertész utca 5.,
Kondek Zsolt 3000 Hatvan, Váci Mihály utca 7., és
Papp István 3000 Hatvan, Móra Ferenc utca 7.

szám alatti lakosokat választotta meg.

A felügyelőbizottsági tagok tisztségüket ingyenesen látják el.”

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   420  /2017.     (VIII.   22  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési
Nonprofit  Kiemelkedően  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  „végelszámolás  alatt”  ügyében
meghozott  317/2017.  (VI.  29.)  számú  és  a  318/2017.  (VI.  29.)  számú  képviselő-testületi  határozatok
módosításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek:



Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  318/2017.  (VI.  29.)  számú  képviselő-testületi
határozatát – egységes szerkezetben – az alábbiak szerint módosítja: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-028738,
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja utólagosan tudomásul veszi, hogy a társaság
2017. július 31. napján megtartott taggyűlése a társaság könyvvizsgálójának 2017. július 31. napjától 2020.
május  31.  napjáig  számított  határozott  időtartamra  a  GABOL Audit  Korlátolt  Felelősségű  Társaságot
(székhelye:  3000 Hatvan,  Irinyi  János  utca  10.;  képv.:  Oláh  Gábor  ügyvezető;  cg.10-09-033250;  MKK
nyilvántartási száma: 004062; személyesen közreműködő kijelölt könyvvizsgáló: Oláh Gábor kamarai tag
könyvvizsgáló /MKVK tagszáma: 000081/) választotta meg 50.000,-Ft + áfa/év megbízási díjért.”

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere 

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási
Megállapodásának elfogadásáról 

Papp István: Új társulást hoztak létre (a többség) és ehhez nekünk mindenképpen csatlakoznunk kell.
Palik Józsefné: Nekünk már van egy hulladékgazdálkodásunk, az a miénk. A gesztor eddig Hatvan volt,
most átkerült már. Két társulásba jogilag benne lehetünk?
dr. Szikszai Márta: Az előző társulásnak, a Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásnak
a KEOP jelű pályázatok megvalósítása a célja, tehát erre jött létre a társulás. Ez a Zagyvakörnyéki Települési
Szilárdhulladék  Társulás  pedig  egy  olyan  pályázatot  szeretne  benyújtani,  ami  az  előzőre  épül,  de  attól
teljesen külön, tehát más programozási időszakban elnyert pályázat, ez KEHOP pályázati forrás. Jogszabály
nem tiltja, hogy több társulásba legyen benne az önkormányzat, tehát ezt megvizsgáltuk. Hogy miért jön
létre új társulás? - én csak a folyamatot tudom ismertetni. Az, hogy az indok az mi, arról csak feltételezéseink
vannak.  Hatvan  és  környéke,  tehát  a  régi  társulás  társulási  megállapodásának  a  módosítására  az  elnök
személyében történő változást követően az új elnök javaslatot tett. Ezt megkaptuk véleményezési lehetőség
biztosítása nélkül, mintegy terjesszük be a testület elé. Ennek a megállapodás módosításnak a kérdéseinek a
tisztázására, csakúgy mint erre, tettünk fel szakmai tisztázó kérdéseket, amire választ nem kaptunk, ezért
Hatvan városa tartózkodott – ezt a T. képviselők bizonyára tudják – és emellett még egy település ezt nem
szavazta  meg.  A társulási  megállapodás  módosítása  csak  a  benne  lévő  tagok mindegyikének  minősített
támogató  döntése  alapján  lehetséges.  Elnök  úr  úgy  gondolta,  hogy  a  könnyebb  utat  választja,  ezért
létrehoznak – most ennek vagyunk a folyamatában – egy új társulást. Itt nem kell minden településnek, akit
felkér, a támogató döntése. Aki megszavazza a társulási megállapodást, mint a társulás alapdokumentumát,
az  benne  lesz,  aki  nem,  az  pedig  nem.  Itt  már  véleményezési  lehetőséget  biztosítottak,  ennek  a
dokumentumai  az  előterjesztésbe  mellékelve  kerültek.  Hatvan  részéről  feltett  bizonyos  kérdéseket,
észrevételeket beépítettek a véglegesen elfogadásra kerülő társulási megállapodásba, azonban nagyon sok
kérdésre nem adtak választ, szerintem idő és ismeretek hiányában. Tehát még időben nem állunk ott, nem
tudtak választ adni. Ami miatt polgármester úr úgy döntött, hogy ez mégis jöjjön be, az az, hogy erre a fajta
pályázati  forrásra  a  települések  önállóan  nem  pályázhatnak,  itt  csak  komplex  hulladékgazdálkodási
rendszerek támogathatók így a  települések társulásai  kapcsán  és  polgármester  úr  meglátása szerint  nem
maradhat ki Hatvan ebből a fejlesztésből, ezért javasoljuk elfogadni a képviselő-testületnek ezt a társulási
megállapodást. 
Palik Józsefné: És mi lesz a hatvani hulladékgazdálkodással? Ez megy ugyanúgy tovább? 
dr. Szikszai Márta: Igen. Ez a régi projektnek a fenntartási időszakában az utánkövetés.
 
Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   421  /2017.     (VIII.   22  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  Társulási  Megállapodásának  elfogadásáról  szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  Társulási  Megállapodását  a  határozat  melléklete  szerint  és  ezzel  az
önkormányzat  alapító  tagként  csatlakozik  a  Zagyvakörnyéki  Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társuláshoz.
A képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét,  hogy  a  határozat  melléklete  szerinti
Társulási Megállapodást aláírja. 

Határidő: 2017. augusztus 25. (határozat megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere

3./ napirendi pont 
Előterjesztés  a  Hatvani  Tankerületi  Központ  pályázatához  szükséges  hozzájáruló  nyilatkozat
megadásáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   422  /2017.     (VIII.   22  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Hatvani  Tankerületi  Központ
pályázatához  szükséges  hozzájáruló  nyilatkozat  megadásáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és  Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (3000 Hatvan,
Ratkó J. u. 10.; hatvani 4524/1 hrsz.) ingatlanának tulajdonosa, felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
Hatvani  Tankerületi  Központ  EFOP-4.1.6-16  kódszámú  pályázatához  szükséges  nyilatkozat  aláírására,
amelyben hozzájárul  a támogatási kérelem megvalósításához és a támogatási  időszak során megvalósuló
infrastrukturális  fejlesztések  támogatást  igénylő  általi  aktiválásához,  továbbá  nyilatkozik  arról,  hogy  az
ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 

Határidő: 2017. augusztus 22. (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Robert Bosch Elektronika Kft. részére

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   423  /2017.     (VIII.   22  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a
Robert  Bosch  Elektronika  Kft.  részére  szóló  előterjesztést  és  az alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi  hozzájárulását  adja a Robert Bosch
Elektronika Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert  Bosch  út  1.)  által  a  Hatvan Város Önkormányzatának
tulajdonában álló Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) folyosóinak,
parkjának  és  környezetének  2017.  augusztus  26-án  végzendő   munkáihoz  (folyosók  festése,  kerítés
renoválása, padok, ülőkék fa elemeinek festése, parkosítás), azzal a kikötéssel, hogy a cég köteles a felújítási
munkák során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani.
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal.
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

Határidő: 2017. augusztus 24. (kérelmező értesítésére)
Felelős: 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 bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
         Palik Józsefné                                             Papp István

  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési                     Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
           Bizottság elnök-helyettese                                                      Bizottság elnöke


