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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 11-én 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről

Jelen vannak:
Papp István
Lestyán Balázs
Marján János
Bagi Miklós

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

Mikó János bizottsági tag igazoltan marad távol.
Kondek Zsolt

képviselő, állandó meghívott

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
Bánkutiné Katona Mária
Schósz Gabriella
dr. Borbás Zsuzsanna
Nagyné Talabér Anikó
Dudásné Csikós Ágnes
Nagy Ferenc

Smidné Vereb Julianna
Gulyás Csaba

gazdálkodási irodavezető
műszaki és városfejlesztési irodavezető
pályázati és településfejlesztési osztályvezető
adó osztályvezető
általános igazgatási osztályvezető
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft ügyvezető
igazgató
Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezető igazgató
könyvvizsgáló

Jegyzőkönyvvezető:

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.
Papp István bizottsági elnök
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv
aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy
szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta Lestyán Balázs bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként.
Papp István bizottsági elnök
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendek közül az alábbi
előterjesztéseket vegye le a bizottság az ülés napirendjéről:
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3. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2014. gazdasági
évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról
6. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014.
gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról
7. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Üzemeltető Kft. 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének és felügyelőbizottsági
ügyrendjének elfogadásáról
9. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti
tervének elfogadásáról
14. Előterjesztés a jégpálya üzemeltetésével kapcsolatos döntésről
17. Előterjesztés „A Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény infrastrukturális
fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásának jóváhagyásáról
18. Előterjesztés Öveges Programhoz kapcsolódó személyszállítás megrendeléséről
19. Előterjesztés Öveges Programhoz kapcsolódó sokszorosítás megrendeléséről
Továbbá kérte, hogy a bizottság vegye fel napirendjei közé az „Előterjesztés
adósságkonszolidáció igénybevételéről” szóló anyagot, illetve első napirendi pontként a „Hatvan
külterület 024/19 helyrajzi számú, szántó művelési ágú forgalomképes ingatlan értékesítése
telekalakítási lehetőség megteremtése céljából” tárgyú pályázati kiírásra érkezett pályázat
bontásáról szóló szóbeli előterjesztést.
Papp István bizottsági elnök
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátotta azt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
120/2014. (II. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a 2014. február 11-i nyílt ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Szóbeli előterjesztés a Hatvan külterület 024/19 helyrajzi számú, szántó művelési
ágú forgalomképes ingatlan értékesítése telekalakítási lehetőség megteremtése
céljából tárgyú pályázati kiírásra érkezett pályázat bontásáról
2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés
módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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4. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
Önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
üzemeltetésére szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
5. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti
tervének és felügyelőbizottsági ügyrendjének elfogadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének
elfogadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
7. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetésének tervezéséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
8. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a társulás által
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi
költségvetésének elfogadásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
10. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
11. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület
sporttámogatás igénybevételéhez nyújtandó támogatásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

részére

12. Előterjesztés a „Regionális üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan
városában” című pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
13. Előterjesztés Műfüves pályával kapcsolatos
módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

együttműködési

megállapodás

14. Előterjesztés adósságkonszolidáció igénybevételéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Határidő: 2014. február 11.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1. napirendi pont
Szóbeli előterjesztés a Hatvan külterület 024/19 helyrajzi számú, szántó művelési ágú
forgalomképes ingatlan értékesítése telekalakítási lehetőség megteremtése céljából
tárgyú pályázati kiírásra érkezett pályázat bontásáról
(a pályázat írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
Pályázat bontása következik.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A Hatvan külterület 024/19 helyrajzi számú, szántó művelési ágú forgalomképes ingatlan
értékesítése telekalakítási lehetőség megteremtése céljából tárgyú pályázati kiírásra egy
pályázat érkezett, az ülés végére leellenőrzöm, hogy érvényes-e.

2. napirendi pont
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban 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 következő határozatot hozta:
121/2014. (II. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014.
gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u.
12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság
2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét a jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel
jóváhagyja.
Határidő: 2014. február 17. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere

3. napirendi pont
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
122/2014. (II.11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
1.

2.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000
Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit
közhasznú gazdasági társasággal műsorszolgáltatási és PR kommunikációs
tevékenységek ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes
szerkezetbe foglalja jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés
aláírására.

Határidő: 2014. február 13.
Felelős: Hatvan város polgármestere

4. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
Önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
üzemeltetésére szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
123/2014. (II. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
Önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
üzemeltetésére szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1.Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca
2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal
az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes szerkezetbe
foglalja a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja,
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 2014. február 14.
Felelős: Hatvan város polgármestere
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5. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti
tervének és felügyelőbizottsági ügyrendjének elfogadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben
történő szavazását illetően?
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
124/2014.( II. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének és
felügyelőbizottsági ügyrendjének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca
2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét a
jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja.
Határidő: 2014. február 17. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere
125/2014.( II. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének és
felügyelőbizottsági ügyrendjének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca
2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság
2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét a jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel
jóváhagyja.
Határidő: 2014. február 17. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere

6. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének
elfogadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Marján János bizottsági tag
Látom, hogy pozitív lett most a szaldó.
Ez egy pozitív dolog, de ebből az önkormányzatnak mennyi jön vissza később?
Nagy Ferenc ügyvezető igazgató
Van tagi kölcsönünk és ennek a visszafizetéséről majd egyeztetnünk kell, mert van viszont
olyan kötelezettségünk, hogy visszapótlási kötelezettség az MNV Zrt. felé, amit nem kell most
teljesítenünk, mert erre van 8 éves haladékunk, de erre tartalékolnunk kell, hogy tudjunk
beruházni a fejlesztésekre, de elméletileg ebből már tudunk visszafizetni tagi kölcsönt.
Papp István bizottsági elnök
Szépen halad, de még keményebben kell dolgozni, hogy időre kész legyen minden.
Nagy Ferenc ügyvezető igazgató
Március 29-én lesz a megnyitó ünnepség.
Marján János bizottsági tag
Mi a pályázat határideje?
Nagy Ferenc ügyvezető igazgató
Március 31-ig kell átadni-átvenni, de június 30-ig kell elszámolni.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
126/2014. (II. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a jegyző előterjesztésében megtárgyalta
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes
tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2014. gazdasági évre
vonatkozó üzleti tervét a jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja.
Határidő: 2014. február 17. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere

7. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetésének tervezéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Meg szerettem volna Decsi úrtól, hogy miért szedik be pótlólagosan a kukaürítéseket.
Ezt jó lenne tisztázni, nehogy félreértés legyen, de majd személyesen megkérdezem.
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Ez a társulásról szól.
Marján János bizottsági tag
Költségvetésben benne van?
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Igen. Párhuzamosan együtt készült a kettő.
Az önkormányzati költségvetésben azon kiadás szerepel, amit Hatvan Város Önkormányzata
ad. Bevételi oldalon Hatvan kapja meg a normatívát az intézményre vonatkozóan, illetve a TB
finanszírozást. Ezen pénzeknek az átutalása beépül az önkormányzat költségvetésébe.
Itt meg a teljes intézményi költségvetés szerepel.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
127/2014. ( II. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése
Társulás 2014. évi költségvetésének tervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja ezen határozat 1.
sz. mellékletét képező Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetés tervezetét az alábbiak szerint:
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét
2.172.146 e Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 2.172.654 e Ft-ban
állapítja meg.
A társulás tanácsa a társulás költségvetését – határozattal – megváltoztathatja. A társulás
tanácsa – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb december 31-ei
hatállyal módosítja költségvetési határozatát.
Központi pótelőirányzat esetében negyedévente módosítandó a költségvetési határozat.
Ez a határozat 2014. február 18-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell
alkalmazni.
Határidő: 2014. február 18.
Felelős: Hatvan város polgármestere

8. napirendi pont
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a társulás által
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi
költségvetésének elfogadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben
történő szavazását illetően?
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
128/2014.( II. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a társulás által fenntartott
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének elfogadásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1.
a. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi
költségvetési javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Tanácsa a társulás 2014.évi
költségvetésének
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét 262.196 ezer Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 262.196 ezer Ft-ban
állapítja meg.
A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában a 2.a. és 3.a, mellékletben
találhatóak.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Társulás társulási tanács elnökét, hogy a társulási tanács ülésén a Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi költségvetését elfogadja.
Határidő: 2014. február 18.
Felelős: Hatvan város polgármestere
129/2014.( II. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a társulás által fenntartott
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének elfogadásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1.
b. mellékletét képező, a társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgálat 2014. évi költségvetési javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket
részletezik:
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét
287.093,- ezer Ft-ban
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b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 287.093,- ezer Ft-ban
állapítja meg.
A bevételek és kiadások megbontása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
vonatkozásában a 2.b és 3.b. mellékletben találhatóak.
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszám keretét a 4.
melléklet tartalmazza.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Társulás társulási tanács elnökét, hogy a társulási tanács ülésén a Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetését elfogadja.
Határidő: 2014. február 18.
Felelős: Hatvan város polgármester

9. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Ezt az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséget a stabilitási törvény írja
elő. Bár Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében bevételi és kiadási
oldalán egyaránt nem szerepel hitellel kapcsolatos bevétel és kiadás, viszont a stabilitási
törvény azt írja, hogy határozatot kell hozni, és ott nem írja feltételként, hogy akkor, ha van ilyen
jellegű bevétel és kiadás. Ezért úgy gondoltuk, hogy ennek a törvényi előírásnak megfeleljünk,
akkor inkább testület elé visszük.
Kitűnik, hogy fizetőképesek vagyunk, nincs kötelezettségünk, annak alapján, hogy az állam a
hiteleket átvállalja a december 31-i állapotnak megfelelően.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
130/2014. (II. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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.
Határidő: 2014. február 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján
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10. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Marján János bizottsági tag
Nem teljesen volt időm átolvasni, de volt egy-két tétel, amit a polgármester úrral egyeztettünk.
Azért hozom fel az FC Hatvan ügyét, mert most azzal foglalkoztunk elég sokat. Egy műfüves
pálya amire megígérte, hogy az MLSZ-el együtt, a pályázati részt, 20 %-ot biztosít, és ezt nem
látom itt a költségvetésbe. Illetve működtetéshez is egy picivel több pénzt szerettünk volna,
merthogy az épület és minden egyéb berendezési tárgy az önkormányzat tulajdonába került az
elmúlt időszakban. Csakhogy a TAO pénz az nem úgy alakult, ahogy kellett volna, és ebből
működési problémái lehetnek az egyesületnek.
Előzetesen leadtunk mi egy anyagot egy 30 milliós összegről, sajnos csak 21 millió 800 ezer
szerepel. Bizottsági szinten szeretném ezt jelezni, hogy ezzel később foglalkozni kellene. Illetve
azokkal a pályázati önerős pénzekkel, amiket beadtunk még, hogyha a TAO pénz bejön. És ez
nem szerepel ebben a költségvetésben.
Én láttam azt, hogy a nagy sportcsarnokhoz a Kézilabda Sportegyesület részére - vagy nem
tudom, hogy hívják – elég magas saját részt tartalmaz ez a költségvetés. Egyrészt a Múzeum
Beruházó Kft., a másik része a város része, közel 200 millió. Tehát ha itt ez beépítésre került,
akkor a másik kettőnek is be kellett volna építeni ezt az összegét. Illetve még az a kérdés is
fennáll, hogy egyáltalán a TAO-ból ennyi pénzt össze lehet-e szedni ebben a költségvetési
évben.
A másik, hogy egy 100 millió forintos apport szerepel, ha jól olvastam. Ezzel is kell foglalkozni,
mivel úgy láttam, hogy az önkormányzat szeretné saját tulajdonba látni a végén ezt az egészet.
A számvitel meg egyéb dolgok miatt vannak itt anomáliák. Ha ezt így fogadjuk el, akkor ez
később szerintem gondot okozhat.
Valamint azt láttam megint, hogy a rendezvények meg hasonló dolgokra 130 millió forintos
keretösszeget szeretne az önkormányzat jóváhagyatni, útfelújítás célra meg 20 millió forintot.
Biztosan szükség van ennyi rendezvényre, mert a város lakossága szereti ezt, csak az arányok
miatt szerettem volna szólni a bizottságban.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Valóban az FC Hatvantól a költségvetés tervezésekor megkaptuk azokat a számokat,
amelyeket Marján úr említett, de polgármester úrral egyeztettünk, és még nem teljesen
letisztázott az a része az induló új pályázatnak. Ha az letisztázódna, akkor utólag bekerülne a
testület elé. Jelenleg annyi van benne, amit már a testület jóváhagyott a tavalyi évben. A
működésével kapcsolatban pedig indulásnak ennyi, és félév után pedig visszatérünk rá.
A sportcsarnokkal kapcsolatos kiadások nincsenek benne a költségvetésben.
Marján János bizottsági tag
Tartalék soron rajta van.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Tartalékból kerül átcsoportosításra. Mivel nagyon gyorsan kell lépni, hogy a pályázatot be
tudják adni, de az a pályázati rész megint még nem igazán letisztult rész. A Beruházó Kft. adná
a területet, ő vásárolta meg. De ezt is úgy szeretnénk, hogy az önkormányzat vagyona legyen,
ha elkészült ez a beruházás. Tehát ez is tárgyalás és letisztázás alá kell, hogy kerüljön majd, de
jelenleg, hogy beadásra kerülhessen a pályázat, a képviselő-testületnek kell erről határozni.
Utólag jött ez a téma, a költségvetésbe nem került még bele.
Marján János bizottsági tag
Ha jól emlékszem, ebben az anyagban olvastam.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Nem, az egy külön előterjesztés lesz.
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Marján János bizottsági tag
Akkor csak a tartalék sornál kapcsolódik.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Igen, a 15 millió forint átcsoportosítása a tartalékból történik.
Az utakkal kapcsolatban elmondanám, hogy a 20 millió forint karbantartásra van előirányozva,
nagyon sok útfelújítás el is készült év végén, illetve folyamatban van. A költségvetésbe 100
milliót még betettünk útfelújításra. Tehát úgy gondolom, hogy kátyúzásra eleve kevesebb
összeg kell, hogy legyen előirányozva, a tavalyi 30 milliót levettük 20 millióra, azzal az indokkal,
hogy az útfelújítások kerülnek előtérbe.
Papp István bizottsági elnök
Sok utca be van tervezve aszfaltozásra. A legrosszabb utcák illetve a már megkezdett utcák is
végig. Mátyás király utca, Kisfaludy utca. Az én körzetemben a Doktay utca és a Traktor utca,
az egy átfolyó rész.
Kondek Zsolt képviselő
Táncsics utca.
Papp István bizottsági elnök
Eddig is sok utcát megcsináltunk és ezután is folytatni fogjuk.
Gulyás Csaba könyvvizsgáló
A könyvvizsgálói jelentés elkészült, és a tegnapi nap folyamán megküldtük az önkormányzat
részére.
A végeredmény az, hogy az Áht. és a hozzákapcsolódó kormányrendeletekkel együtt a
véleményünk az, hogy a költségvetés megfelelő formában készült és megfelelő formában
mutatja be a város 2014. évi gazdálkodásának kereteit.
Most szembesültem azzal, hogy az üzleti tervek visszavonásra kerültek a saját cégek
vonatkozásában. Ezt egy kicsit kockázatosnak érzem, mert számomra úgy kerek és zárt a
rendszer, ha az önkormányzathoz a hozzá kapcsolódó gazdasági társaságok is megfelelően
csatlakoznak, és az itt betervezett kiadások ott bevételként vannak elszámolva. Remélem, hogy
nem az a probléma az üzleti tervekkel, hogy a cégek elképzelései és az önkormányzat
lehetőségei, számai nem egyeznek egymással. Hozzáteszem azt is, hogy nincs kötelező
jogszabályi előírása az üzleti tervek elfogadásának, tehát nincs határideje, ezzel
jogszabálysértés nem történik, inkább közgazdászként ezt így látom.
A költségvetésben egyetlen egy nagy szám a pénzmaradvány kérdése. A pénzmaradványt az
önkormányzat majd áprilisban fogja elfogadni, ez nagyságrendileg 600 millió forint. A jelenlegi
tudásunk szerint ez egy elfogadható szám, de ennek a pontos értéke majd csak áprilisban lesz
elfogadva a testület által.
A sportszervezetekkel kapcsolatban kiegészítésként mondanám, hogy az egy kicsit nehézkes
ebben a rendszerben, hogy pályázni a sportszervezet pályázhat, és 15 évig nem lehet
elidegeníteni a hozzákapcsolódó tárgyi eszközt. A tulajdonlást úgy lehet megoldani, hogyha
gazdasági társaságról van szó, hogy belép tulajdonosként, aki az önrészt adja, mert máshogy
nem jut hozzá 15 éven keresztül. Egyesületnél még rosszabb a helyzet, mert ott nem tud
tulajdonrészt szerezni, aki az önrész adja. Ez nagyon sok önkormányzatnál így történt, a 30 %os önrészt a tárgyi eszközök vonatkozásában odaadja a sportszervezetnek, mivel nem tud
összeszedni ilyen mértékű önerőt, és mindenhol probléma van a tulajdonlásból, abból, hogy ezt
hogyan lehetne megoldani. Van, ahol előre kötnek egy szerződést, hogy 15 év múlva
térítésmentesen át kell, hogy adja a sportszervezet az önkormányzatnak a tárgyi eszközöket.
Más lehetőség erre jogilag szerintem nincsen.
Marján János bizottsági tag
Az FC Hatvan kicsit más, mert a tulajdonlás megoldódott, itt a sportcsarnok az a nagy tétel, és
több összetevős dolog. Az önkormányzat is ad pénzt, a Kft. is, a többit össze kéne szedni. Az
FC Hatvannál megkaptuk üzemeltetésre, működtetésre, a tulajdonlás az megvan.
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Papp István bizottsági elnök
De annak legalább örülünk, hogy lesz egy sportcsarnokunk.
Marján János bizottsági tag
Rosszul kezdetem az előbb, mert a kiadásokkal kezdtem, holott a bevételekkel kellett volna.
Láttam, hogy a helyi iparűzési adónál egy picit emeltünk. Amit leírtak, hogy ebben az évben úgy
néz ki, hogy ez magasabb lesz. Ez teljesen alátámasztott? Vannak cégek, akikkel voltak vitáink
meg vannak is még. Ezekkel együtt van ez, vagy anélkül ez a plusz bevétel?
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Itt van az adóosztály vezetője is és vele együtt készítettük el, hogy végül is mennyi lehet az a
tényleges bevétel, amit be tudunk építeni. Szerintem várhatóan ez befolyik. Figyelembe véve
azt is, hogy májusban jönnek a bevallások, ténylegesen akkor kerülnek feldolgozásra, viszont
adófeltöltésbe szépen telesítettek, vélhetően a 2014. évi adóbevételünket is meg fogja nyomni,
és így mi biztonsággal gondoljuk, hogy ez az összeg, az 1 milliárd 760 millió forint befolyik.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A rendeletet szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
131/2014. (II. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról szóló
előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

11. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület
sporttámogatás igénybevételéhez nyújtandó támogatásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

részére

Papp István bizottsági elnök
Azért nem állunk rosszul, erre óriási nagy igény van és most pályázat is lesz kiírva, reményeink
szerint ez meg fog valósulni. Lesz Hatvannak egy szép nagy sportcsarnoka, ahol mindenféle
rendezvényeket is lehet tartani.
Kondek Zsolt képviselő
Megoldódhat a DISZI-nek a tornaterem gondja is.
Papp István bizottsági elnök
Amellett nagyon sok beruházás történt a 3 év alatt, összesen 27 milliárd forintnyi fejlesztés
érkezett a városba. Plusz ehhez hozzájön még majd egy sportcsarnok is. Ilyen pénzügyi
helyzetben ekkora lobbitevékenység történt Szabó Zsolt polgármester úr részéről.
Papp István bizottsági elnök
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben
történő szavazását illetően?
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
132/2014.( II. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére sporttámogatás
igénybevételéhez nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Kézilabda és
Szabadidő Sportegyesületnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a Magyar
Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései programja megvalósításához, - a
sportfejlesztési program elfogadása esetén - a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület
részére 194 177 729,- Ft támogatást biztosít.
Az önerő összegéből 15 000 000,- Ft a 2014. évi fejlesztési céltartalékból kerül
átcsoportosításra,179 177 729,- Ft a 2015. évi költségvetésbe kerül betervezésre.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
133/2014.( II. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére sporttámogatás
igénybevételéhez nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét
a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesületnek a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.)
Kormányrendelet alapján a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései
programja megvalósításához szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására, a szükséges
eljárási cselekmények lefolytatására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
134/2014.( II. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére sporttámogatás
igénybevételéhez nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő
Sportegyesülettel és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
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Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megállapodást köt a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.)
Kormányrendelet alapján a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései
program megvalósítása érdekében. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására, továbbá felkéri Hatvan város
polgármesterét, hogy a megállapodást utólagos jóváhagyás céljából a soron következő testületi
ülésre terjessze be.
Határidő: 2014. május 15. (megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

12. napirendi pont
Előterjesztés a „Regionális üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan
városában” című pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető
Az előző képviselő-testületi ülésen már született egy döntés, hogy ilyen tárgyban nyújtunk be
pályázatot, de az egy hazai forrású kiírás volt, és szintén előkészítésre 3 különböző pályázatot
nyújtottunk be, 15 millió volt egyenként az igényelhető összeg, a 10 % önerőt kellett biztosítani.
Gyakorlatilag ez a pályázat ugyanezt a célt szolgálná, tehát két oldalról biztosítanánk be
magunkat, az egyik nem nyer, hátha nyer a másik.
Itt viszont egy uniós pályázatról van szó, ez a KEOP-7.9.0/12 konstrukció. Egyben pályáztunk
valamennyi előkészítési költségre. Azért nem tudtuk megvárni a képviselő-testület döntését,
mert január végén jelent meg a felhívás felfüggesztésig, de tudomásunkra jutott, hogy nagyon
gyorsan bezárják, ezért lépnünk kellett. 100 %-os az intenzitás, önerőt nem igényel.
Természetesen utólagosan kérjük a képviselő-testület jóváhagyását, hogy benyújtottuk ezt a
pályázatot.
Marján János bizottsági tag
Ki üzemelteti majd?
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető
Az üzemeltetés még kérdéses, polgármester úr azt mondat, hogy ha nyerünk, akkor majd
egyeztetünk.
Marján János bizottsági tag
A helyről tudhatunk valamit? Vagy nem is kellett a pályázathoz semmi?
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető
Még nincsen információnk, egy adatlapot kellett benyújtani. Majd jön a hiánypótlás és akkor kell
gondolkodnunk a részleteken.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Volt már erről korábban helyszínkeresés. A régi laktanya területe is felmerült erre a célra, de
iparvágányt szeretnének, hogy legyen ehhez a területhez, úgyhogy még a helyszín keresése
folyamatban van.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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135/2014. (II. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Regionális üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan városában”
című pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólag jóváhagyja, hogy a KEOP-7.9.0/12
konstrukció „A” komponenséhez Hatvan Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be regionális
üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése céljából. Az Igényelt támogatás bruttó
125.000.000 Ft, a támogatás mértéke 100%-os, így önerőt nem igényel.
Határidő: 2014. február 14.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

13. napirendi pont
Előterjesztés Műfüves pályával kapcsolatos együttműködési
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

megállapodás

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A
határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
136/2014. (II. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Műfüves pályával kapcsolatos együttműködési megállapodás módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „MLSZ országos labdarúgó pályaépítési
program, III. ütem” című pályázat keretében a Szent István Általános Iskolában (székhelye:
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) kialakított 22x42 méteres műfüves pálya használata és
hasznosítása érdekében a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (székhelye: 1112 Budapest, Kánai
út 2./D) 2013. május 29-én kötött együttműködési megállapodást a reklám célú felületek
hasznosítása tekintetében módosítja a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. A
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési
megállapodást módosító okirat aláírására.
Határidő: 2014. február 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

14. napirendi pont
Előterjesztés adósságkonszolidáció igénybevételéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Ezt az előterjesztést azért hoztuk be, mert bár a képviselő-testület az előző testületi ülésen
határozott az adósságkonszolidáció igénybevételéről, de most egy újabb nyilatkozat megtétele
szükséges, melyet holnap kell az Államkincstár e-adat rendszerébe feltölteni. A
hitelállományunkat kétféle formában fogja átvállalni az Állam. Lesz, amit teljes egészében kifizet
és a február 28-i kamataival az Államkincstár utalja a megfelelő bankoknak, és lesz olyan két
esetben, ami 200 millió forinton felüli, azt pedig hitelátvállalással fogja átvállalni. Most jelenleg
olyan nyilatkozatot kell tenni, hogy amit február 28-án a Magyar Államkincstár a bankoknak utal,
és annak az összegét egyeztettük a bankokkal, ezt az összeget és ennek kamatait be kellett
írni a nyilatkozatba, ez 152 millió 828 ezer forint, amelyet majd február 28-án elutal a Kincstár a
bankoknak az önkormányzatok helyett. Ezt a nyilatkozatot, hogy polgármester úr és jegyző
asszony aláírhassa, ezért egy határozatot szükséges a képviselő-testületnek hoznia.
Marján János bizottsági tag
Korábban már ezt kérdeztem, de most ismét megkérdezem. A törvény betűje szerint ezek az
összegek, amit most átvállal és később keletkezik pénz az önkormányzathoz, amit meg kell,
hogy kapjon és azt vissza kell fizetni, ezzel az összeggel hogy számoltunk-e? Ezzel
kapcsolatban nem láttam semmi számot. Vagy nem kell ezzel foglakozni és akkor itt vége van
ennek a történetnek.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
A december 20-i állapotnak megfelelően a folyószámlával kapcsolatban van olyan tétel, ami
esetleg a későbbiekben felmerülhet.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
137/2014. (II. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az adósságkonszolidáció igénybevételéről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: 2014. évi költségvetési
törvény) 67-68. §-ában foglaltakra figyelemmel a következőkről nyilatkozik:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzat 2014.
február 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy 2014. évi költségvetési
törvény 67. § (7) bekezdése szerinti törlesztési célú támogatással érintett
adósságelemeinek 2014. február 28-áig számított járulékaira vonatkozóan a
hitelintézetek által az e-adat rendszerbe feltöltött járulék adatok – melyek alapján a
Magyar Államkincstár által 2014. február 28-ai értéknapra utalandó összeg (tőke és
járulékok) mindösszesen 152.828.270,- forint
teljes körűek, és megfelelnek az
Önkormányzat nyilvántartásának.
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, hogy a hitelintézetek által
az e-adat rendszerbe feltöltött járulék adatokhoz kapcsolódó adósságelemek, illetve
azok részei tartozásának (tőke és járulékok) 2. pont szerinti összegű törlesztése a 2014.
évi költségvetési törvény 67. § (7) bekezdése szerinti törlesztési célú, a Magyar állam
által nyújtott támogatásból 2014. február 28-áig megtörténik.
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4. Hatvan
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
adósságátvállalással
összefüggésben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a határozat mellékletét képező nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2014. február 14.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
Megkérem Schósz Gabriella irodavezető asszonyt, hogy a pályázatbontás eredményét
ismertesse.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Kovács Gáborné Hatvan, Fűzfa utca 10. szám alatti lakos nyújtott be pályázatot. A pályázati
felhívásban szereplő követelményeknek a pályázat megfelel. A minimális vételárat tette meg
Kovács Gáborné vételár ajánlatnak, 48.000,- Ft-ot. A szükséges ajánlati biztosítékot, a 10 %-ot
Hatvan Város Önkormányzata részére elutalta és erről a bizonylatot becsatolta a pályázathoz.
Papp István bizottsági elnök
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 40 perckor befejezettnek
nyilvánította.
K.m.f

LESTYÁN BALÁZS
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági tag

PAPP ISTVÁN
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnök

