
 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottságának 2016. február 9-én 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
 Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

 Tarsoly Imre    a bizottság elnöke 

 Tóth György István             a bizottság elnök-helyettese 

 Kondek Zsolt   a bizottság tagja 

 Kocsis Attiláné  a bizottság tagja 

 Dr. Freili Géza   a bizottság tagja 

  

  A meghívottak részéről 

  Dr. Szikszai Márta  jegyző 

  Dr. Kovács Éva  aljegyző 

  Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 

  Pálosi Tamásné   humánpolitikai referens 

  Püspökiné Horváth Melinda          jegyzőkönyvvezető 

 

 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság 5 tagjából 4 fő 
jelen van, így a bizottság határozatképes. Javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kondek 
Zsolt bizottsági tagot jelöljék ki. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, igennel szavazzon.  
 
A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül megválasztotta Kondek Zsolt 
bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan 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 az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2016. (II. 9.) számú oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága a 2016. február 9-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 
 
N a p i r e n d: 
Nyílt  ü l é s: 
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1. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról
        

 
Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
 

 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester  

 
3. Egyebek 

 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
 
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: 
 
10/2016. (II. 9.) 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 Ady Endre Könyvtár 
igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, 
Radnóti tér 5331/24 hrsz.) elnevezésű intézmény igazgatói (magasabb vezetői) kinevezésére 
vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.  
 
 
Határid ő: 2016. február 16. (pályázati kiírás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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Tóth György István bizottsági tag 
A 2. b melléklet tartalmazza a lakásfenntartási támogatást. Miért lett kevesebb idei évre ez a jellegű 
támogatás? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A Hatósági Iroda felmérése alapján készültek ezek a táblázatok. A tavalyi évre betervezett összeg 
nem lett teljes egészében felhasználva. Tehát ez inkább tapasztalat alapján lett kevesebb. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A 2016. évi terv a 2015. évi tények alapján kerültek bevezetésre. 
 
Tóth György István bizottsági tag 
Az adósságkezelés is ugyanígy van a mellékletben, hogy a tervezett összeg az idei évre 0 forint, a 
tavalyi évben pedig több mint 4 millió forint volt. Ezt nem veszik igénybe az emberek? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Ez a támogatási forma már megszűnt. 
 
Tóth György István bizottsági tag 
A 2. d. melléklet koncepciók készítéséről szól. Ennek a része az egészségfejlesztési, a 
sportfejlesztési, és a közművelődési koncepció, amely 1,5 millió forint/darab. Én drágállom ezt az 
összeget egy 50-80 oldalas tanulmány elkészítéséért. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez a tavalyi év, jelenleg 0 forint van betervezve. 
 
Tóth György István bizottsági tag 
Nem tudom, hogy elírás-e, de a 2. e. mellékletben a szervezetek és alapítványok támogatásánál, a 
Horváth Racing Technologies Egyesület  támogatása miért a kötelezően ellátandó feladatok közé 
került be, más támogatása pedig az önként vállalt feladatok közé? Ennek elég furcsa szájíze van. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Én próbáltam úgy összeszedni, hogy az önkormányzatnak mik a kötelező feladatai, és a sport 
feladatok ellátása kötelező. Elvileg lehetne minősíteni ide is, oda is, de én így próbáltam 
összeszedni, hogy amit bele lehet tenni a kötelezően ellátandó feladatok közé, azt bele tegyem. Az 
önkormányzati törvény szerint a sportfeladat ellátása kötelezően ellátandó. 
 
Tóth György István bizottsági tag 
Ezt szubjektíven meg lehet ítélni, ezért nekem furcsa szájíze van.  
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Látni az előterjesztésből, hogy ez nagy munka, nagyon sok ember, osztály dolgozik benne. Mennyi 
idő, mire összeáll a költségvetés? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Folyamatos a munka. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Kifejezetten ennek az előterjesztésnek az előkészítési munkái már tavaly novembertől elkezdődtek. 
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Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Mi az erőssége, mi az ami biztosan teljesíthető ebből a költségvetésből? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Szerintem ez egy reális költségvetés, mely tartható. Elég nagy tétel benne a helyi adók szerepe, 
amely nagyban befolyásolja az egész költségvetést. Szerencsére egyre nagyobb volumenben van 
szerepe. Az, hogy egy cég jól dolgozik, nem mindig csak rajta múlik, hanem külső behatások is 
érhetik. Reméljük, hogy a jövőben nem lesznek olyan hatások a gazdaságban, hogy befolyásolják a 
bevételi forrásokat. El szeretném még mondani, hogy ezt a költségvetést, ahogy elkészítettük, ennek 
függvénye volt, hogy a 2015. évet hogyan zárjuk. Mivel a beszámoló csak áprilisban kerül a 
képviselő-testület elé, így előrevetítve elmondható, hogy pozitívan zártuk a tavalyi évet, láthattuk az 
előterjesztésben is, hogy pénzmaradványt elég szépen be tudtunk építeni a költségvetésbe, tehát 
azokon a nehézségeken úrrá tudtunk lenni, amik év végén a beruházások kapcsán érték az 
önkormányzatot. Tehát az, hogy ilyen lett ez a költségvetés, annak is köszönhető, hogy a helyi 
adóbevételünk elég szépen teljesült, éppen ezért előreláthatólag 2016-ban sem lesz ezzel gond, mert 
most nem látunk olyan indokot, amely miatt ez 2016-ban nem teljesülhet. Az intézményekkel már 
decemberben leültünk egyeztetni, az ő költségvetésüket is végignéztük, a maradványokat, amiket 
kötelezettségként hozni kell, ezeket is számba vettük, tehát szerintem tartható ez a költségvetés. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Szeretném még kiegészíteni, hogy ezen bizottság előterjesztései között nem szerepel, de más 
bizottság tárgyalja az összes önkormányzati részvétellel működő társaság üzleti tervét. Nagyon 
feszített és összefogott munka előzte meg ezt is. Szerencsére most sikerült egy olyan gazdasági 
tanácsadót találni, aki jelentős könyvvizsgálói múlttal rendelkezik., ő segített tulajdonosi oldalról a 
cégeknek az üzleti tervét összeállítani. A cégvezetőket teljesen jól összefogta, 3 körben volt 
tárgyalva a cégek üzleti tervei. Azok teljesen szinkronban vannak a költségvetésbe beépített 
önkormányzati társaságokat érintő számokkal. Ez ebben az évben példaértékűen ment. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Akkor nyugodtan indul az év? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Izgalom mindig van, de a körülmények olyanok voltak, valamint a kollégáim hozzáállása is, 
lelkiismeretes és alapos munka eredménye a költségvetés és a cégek üzleti tervei is. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
A lakosság részéről milyen a befizetés aránya az adóknál? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
90%-os a befizetési arány. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Azokkal mit lehet csinálni, akik nem fizetnek? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Elindulunk a jogszabályok által biztosított úton, megkeressük a munkáltatót, munkabérre 
eszközölünk letiltást, utána jön az ingó-ingatlan foglalás, ebbe a stádiumba nem nagyon szoktunk 
eljutni. Azon cégeknél, amelyek olyan rossz helyzetben vannak, ott a felszámolási eljárásokra 
vonatkozó szabályok szerint próbáljuk meg érvényesíteni a követelést. 
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Dr. Freili Géza bizottsági tag 
A befizetések tendenciája javuló? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem nő a hiány. Ez jónak mondható. Amikor Kerekharasztot 2012-ben átvettük, ott ez olyan 60 %-
on állt, most már ezt is feltornáztuk. Erre oda kell figyelni, itt félre kell tenni az érzelmeket. 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Szeretném megköszönni az áldozatos munkát irodavezető asszonynak, illetve a kollégáknak, akik 
dolgoztak ebben. Közel 400 millió forint van ebben a költségvetésben, amivel különböző 
beruházásokat tudunk megvalósítani önkormányzati pénzből, de még külön pályázati pénzekre is 
számítunk, csak ha nem kapunk, akkor is tudunk beruházásokat végrehajtani. Persze vannak olyan 
akadályok, nagyobb falatok, amelyek 400 millió forint fölött lennének. A sportcsarnokot is el 
lehetne indítani, miután a TAO-s pénzek kezdenek gyűlni. 
 
 
Egyéb 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 határozatokat hozta: 
 
11/2016. (II. 9.)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 2016. évi 
költségvetési rendeletének elfogadásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
3. napirendi pont 
Egyebek 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt, így a bizottság elnöke megköszönte a bizottság 
tagjainak és a meghívottaknak az ülésen való részvételét és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította.  
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

   ................................. ....................................  
 Kondek Zsolt       Tarsoly Imre 
  a bizottság tagja     a bizottság elnöke 
 


