
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2017. május 16-án 15.45 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
- Palik Józsefné tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Marján János tag 

- Basa Zoltán önkormányzati képviselő
- 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 4  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 Kondek Zsolt  legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a
javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta
Kondek Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   256  /2017.     (V.   16  .)     számú   –  4  „  igen  ”
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési
Bizottsága 2017. május 16-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés a Tourinform Iroda ellátásának átszervezéséről
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

2. Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2017. évi közgyűléséhez kapcsolódó döntésekről 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető



3. Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló pályázatról
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető
 

Határidő: 2017. május 16.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Tourinform Iroda ellátásának átszervezéséről

Hozzászólás  nem  lévén  Papp  István  elnök  egyben  feltette  szavazásra  mind  a  négy  határozati
javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   257  /2017.     (V.   16  .)     számú   –  4  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Tourinform Iroda ellátásának
átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér. 12) 805/2016. (X. 27.) sz. határozattal elfogadott és egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát, törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napi hatállyal, a
határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület
a módosításokkal együtt jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  258/2017.  (V.  16.)  számú  –  4  „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Tourinform Iroda ellátásának
átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény,
mint költségvetési szerv létszámkeretét 2017. június 1. napjától összesen 21 főben állapítja meg. 

Határidő: azonnal (munkáltatói tájékoztatás kiadása)
Felelős: intézményvezető

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  259/2017.  (V.  16.)  számú  –  4  „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Tourinform Iroda ellátásának
átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Hatvani  Közös  Önkormányzati  Hivatal
előirányzatából az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetésébe csoportosítja át az
alábbi összegeket:

- személyi jellegű kifizetés:    1.880 e Ft
                               - munkaadói járulék:                  777 e Ft



                               - dologi kifizetés:                       500 e Ft

Határidő: 2017. augusztus 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  260/2017.  (V.  16.)  számú  –  4  „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Tourinform Iroda ellátásának
átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Hatvani  Közös  Önkormányzati  Hivatal
(székhely:  3000  Hatvan,  Kossuth  tér  2.)  dolgozói  létszámát  2017.  június  1.  napjától  124
köztisztviselői,  ügykezelői  és  munkavállaló  tevékenységet  ellátó  álláshellyel,  4  közalkalmazotti
álláshellyel, 3 önkormányzati főtanácsadói álláshellyel és 8 rehabilitált munkavállalói álláshellyel,
összesen 139 álláshellyel hagyja jóvá. 

Határidő: azonnal (munkáltatói tájékoztatás kiadása)
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2017. évi közgyűléséhez kapcsolódó döntésekről 

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök feltette szavazásra a határozati javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   261  /2017.     (V.   16  .)     számú   –  4  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a Heves Megyei  Vízmű Zrt.
2017.  évi  közgyűléséhez  kapcsolódó  döntésekről szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert,
hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) 2017. május 24-én 9 órai
kezdettel  összehívott  rendes  közgyűlésén  Hatvan  Város  Önkormányzatát,  mint  részvényest
megillető  jogokkal  részt  vegyen  és  a  Heves  Megyei  Vízmű  Zrt.  Alapszabálya  szerinti  jogait
gyakorolja  oly  módon,  hogy a  meghívóban  szereplő  napirendi  pontok  vonatkozásában  igennel
szavazzon.
A meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is.

Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló pályázatról

Tóth Ivett:  Április 30-án jelent meg a felhívás és tekintettel a rövid határidőre, hogy 24-ig kell
benyújtani  a pályázatot,  ezért  kellett  rendkívüli  ülésre hozni,  illetve az intézmény áttekintette  a
lehetőségeit,  hogy  a  szakmai  programjaiba  mire  lenne  a  legfontosabb  pályázni  és  a  történész
kollégával egyeztetve arra jutottak, hogy a várostörténeti kiállításnak a bronzkortól a XV. századig,
az az időszak még hiányzik és azzal érdemes lenne kiegészíteni az állandó kiállítást. Erről szól a
benyújtandó kérelem.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   262  /2017.     (V.   16  .)     számú   –  4  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a muzeális intézmények szakmai
támogatásáról  szóló  pályázatra  vonatkozó előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  a  „Muzeális  intézmények
szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” tárgyú felhívás b) alcéljára. A pályázat célja az
Integrált  Könyvtár  és  Muzeális  Gyűjtemény  (székhely:3000  Hatvan,  Kossuth  tér  12.)  részére
állandó várostörténeti kiállítás felújítása, kibővítése. A fejlesztés értéke max. bruttó 4.000.000,- Ft.
A támogatás intenzitása 100 %. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására. 

Határidő: 2017. május 24. (pályázat benyújtása)
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 15.55 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
         Kondek Zsolt                                    Papp István

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


