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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal Kistanácskozó termében tartott nyílt, rendkívüli üléséről

Jelen vannak:
Papp István
Köves Gábor Nándorné
Bagi Miklós
Marján János
Palik Józsefné

bizottsági elnök
bizottsági elnökhelyettes
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

Kondek Zsolt

képviselő, állandó meghívott

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
jegyző
dr. Kovács Éva
jegyzői irodavezető
Bánkutiné Katona Mária
gazdálkodási irodavezető
Rékasi Éva
számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető
Nagyné Talabér Anikó
adóügyi osztályvezető
Tóth Ivett
pályázati osztályvezető
Nagy Ferenc
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető
igazgató
Gulyás Csaba
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 öt
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 Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettes
legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettest a
jegyzőkönyv aláírójaként.
Papp István bizottsági elnök
Ismertette az ülés napirendjét.
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Papp István bizottsági elnök
Az ülés napirendjével kapcsolatosan kérés, hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátotta
azt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
70/2015. (II. 17.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a 2015. február 17-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés létesítményüzemeltetési feladatok ellátásának átszervezéséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
3. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
4. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetésének módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
5. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
6. Előterjesztés a „Kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési
eljárással kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Határidő: 2015. február 17.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1. napirendi pont
Előterjesztés létesítményüzemeltetési feladatok ellátásának átszervezéséről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Szikszai Márta jegyző
Jelen előterjesztésben 3 feladatnak a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-től
az önkormányzat által létrehozott önkormányzati költségvetési intézményekbe történő
átszervezéséről van szó.
Az egyik a temetőüzemeltetés, ezt a közterület-fenntartáshoz hasonló jellege miatt a Hatvani
Városgondnokság veszi át. A másik két tevékenységi körre, a strand, az uszoda, valamint a
piacok üzemeltetésére jelen határozati javaslat szerint egy új költségvetési intézmény kerül
létrehozásra, amely március 1-jén kezdi meg a működését ezzel a két tevékenységi körrel.
A határozati javaslatok a feladatok átszervezéséről, az ehhez szükséges alapító okirat
módosításról, illetve az új intézmény alapító okiratának elfogadásáról szólnak.
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Palik Józsefné bizottsági tag
Az előterjesztésben szerepel, hogy áttekintették, megbeszélték, de nem látom, hogy miért
célszerű, miért szükséges ez? Miért lesz ez jobb? Ha erre kapok választ, akkor szeretnék még
további kérdéseket feltenni.
Mért jobb, hogyha a Kft.-t megszüntetjük és átszervezzük a munkát?
Papp István bizottsági elnök
Mindig kerestük a megfelelő embert arra, hogy tömegében át lehessen látni a dolgokat.
Az volt a probléma Decsi Ferenc idejében is, hogy az egyik kalapból áttett a másikba, az egyik
veszteséges volt, a másik nyereséges, és így egyensúlyba hozta.
Most teljesen elkülönülnek a feladatok.
A strandüzemeltetést is nyereségessé lehet tenni, a temetkezést is, mert ha egy vállalkozónak
nyereséges a temetés, akkor itt miért volt veszteséges?
Kerestük azt az embert, aki összekapja a céget és rendet csinál.
Palik Józsefné bizottsági tag
Hogyan áll most gazdaságilag a Kft., hiányok, követelések, tartozások? A behajthatatlan
tartozásokkal mi lesz?
A felügyelőbizottság felelősségét megkérdőjelezem, mert azért választunk felügyelőbizottságot,
hogy egy gazdasági társaság működésénél tegye a dolgát, és ha valamit lát, akkor azt orvosolni
kell.
Mi a szándék ezzel a céggel, mert úgy látom, hogy csak a lakásgazdálkodás marad a Kft.-nél?
Miből fogja kifizetni a tartozásait, ugyanis ilyen tétel nincs a 2015-ös költségvetésben?
Több probléma is felmerül. Ha lefordítom, akkor megszüntetünk egy céget hatalmas
adóssággal. Mi lesz az adóssággal? Ki fogja ezt kifizetni? Mit fogunk csinálni?
A lakásgazdálkodás – az én olvasatomban –, mindig mínuszos volt. Az volt a jó, ha nullára
kijöhetett, de inkább mínuszos volt.
Azt gondolom, hogy nem a „bútorokat” kellene kicserélni. Mikor probléma van, nem azt
cseréljük ki.
Papp István bizottsági elnök
Most az előterjesztés az átszervezésről szól.
Palik Józsefné bizottsági tag
Én azért kíváncsi vagyok ezekre annak ellenére, hogy biztos, hogy jó lesz az új cég, csak ez az
új cég is csinálhat ilyet, mint a Kft.
Kondek Zsolt képviselő
Ha már az ÁFÁ-t megtakarítjuk, az már egy óriási dolog. Kifizetjük az ÁFÁ-t azért, mert nekünk
végez munkát a Kft. Egy csomó mindenben a városnak dolgozik. Ráadásul csak
alkalmazottakat tud felvenni, tehát nem tudunk közfoglalkoztatottat odacsoportosítani, ha olyan
jellegű munka van. Így viszont az önkormányzat felvehet, akár területtakarításra, akár
virágosításra, és az lesz az emberek dolga, nem kell kiszámlázni. 27%-os ÁFÁ-t takarítunk meg
ezzel.
Palik Józsefné bizottsági tag
Hol volt a felügyelőbizottság?
Kondek Zsolt képviselő
A felügyelőbizottság az nem irányító bizottság. Ha neki meglátásai vannak, akkor azt jelzi.
Megkapjuk a választ az ügyvezetéstől.
A másik pedig az, hogy egy óriási hiány van benne, amit a kórház okozott még valamikor a Zrt.nek.
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Palik Józsefné bizottsági tag
Ezt tudom, ezt megtárgyaltuk a múltkor, hogy az per alatt van.
Amikor átalakítottuk, akkor is egy csomó pénzt beleraktunk, hogy változtatni lehessen.
Nem az új cég ellen vagyok, csak kíváncsi vagyok, hogy ezzel itt mi lesz?
dr. Szikszai Márta jegyző
Azt szeretném elmondani, hogy ez nem egy új cég lesz, hanem költségvetési szerv.
Költségvetési szervnél hiány nem keletkezhet.
Megvizsgáltuk a Kft.-nek erre a két üzletágra vonatkozó számait. Úgy néz ki, hogyha
költségvetési szemléletű és nem gazdasági társaságokra jellemző gazdálkodást folytat az új
intézmény – és itt a hivatalnak sokkal szorosabb kontrollja lesz, hiszen a könyvelése, az
ellátmánya innen történik a hivatalból –, akkor ennek az új intézménynek nullásra kell kijönnie.
Tehát neki a működési bevételeiből a működési kiadásait minimum fedeznie kell. De lehet, hogy
még lesz működési többletbevétele is. Hogyha a piacot jól működtetik – hiszen voltak olyan
időszakok, amelyeknek a tényadatai alapján arra lehet következtetni –, akkor lehet ezt a
tevékenységet jobban is folytatni. A költségvetési szemléletű gazdálkodás, illetve a gazdasági
társaságokra vonatkozó gazdálkodás különbözősége miatt más ennek a tevékenységnek az
ellátása, és az ebből befolyó bevételek, kiadások.
Az ÁFÁ-ban pontosítanék annyit, hogy itt csak a munkabérek ÁFÁ-ját spóroljuk meg, tehát az
energiafelhasználás esetében, ami az uszodánál azért tetemes, azt nem fogja az önkormányzat
megúszni csak azért, mert áttette a feladat ellátását a költségvetési gazdálkodás körébe.
Ha már a Kft.-nek a helyzetébe belebonyolódunk – és akár ez már lehetne a 3. napirendi
ponthoz tartozó is, úgyhogy majd már ott nem fogjuk elmondani –, a Kft.-nek vannak
elszámolatlan tételei az önkormányzattal szemben. Vannak önkormányzati tulajdonú
ingatlanok, a strand, az uszoda, a Szepes Béla u. 2. szám alatti ingatlan, ahol a Kft.
fejlesztéseket végzett, ami az ő könyveiben van nyilvántartva. Tehát olyan fejlesztések
történtek, amelyek nem az önkormányzat, hanem a Kft. könyveiben vannak aktiválva. Ezeknek
a tulajdoni viszonyoknak, illetve elszámolásoknak a rendezésére a költségvetésbe terveztünk
be tételt. Ez 85 millió Ft ÁFÁ-val együtt. Ezt megkérdeztük a Kft.-től, hogy ott milyen értéken
vannak nyilvántartva ezek a beruházások. Emellett a Hulladékgazdálkodási Kft.-nek van egy
tartozása a Városgazdálkodási Kft.-vel szemben, illetve oda-vissza, de hogyha összevetjük
ezeket a tartozásokat, akkor a Hulladékgazdálkodási Kft. 30 millió + ÁFÁ-val tartozik a
Városgazdálkodási Kft.-nek, és ez a kompenzációba – ami most már kormányhatározat előtt áll
–, be lesz építve. Tehát ott nem úgy kap kompenzációt a Hulladékgazdálkodási Kft., hogy kap
100 milliót és költse, amire akarja, hanem kimondottan tételesen le kellett adni, és ez a
Városgazdálkodási Kft.-vel szemben fennálló tartozás ebbe belekerült. Ezt el is fogadták, ez az
előterjesztésbe belekerül, és reméljük, hogy ebből döntés lesz. Ebből a 100 millió forintból a Kft.
valószínű, hogy helyrejön pénzügyileg.
Továbbra is probléma a lakásüzemeltetés terén a kinnlevő tartozás. Ez 100 millió Ft körüli
összeg, ami kb. 2010-ig kumulálódott, azóta görgetjük magunk előtt. Ezzel nem tudunk mit
kezdeni. Majd könyvvizsgáló bevonásával, illetve a szakemberek megmondják, de szerintem
ezt behajthatatlan tartozásként egy idő után le kell írni. És ez nem most kezdődött, hosszú
évekre visszanyúló probléma.
Nem az előterjesztést érinti, de ahogy elnök úr mondta, ha kerek képet akarunk kapni róla,
akkor remélem kielégítő volt így.
Marján János bizottsági tag
Én már elég régen ülök ebben a bizottságban, de örültem ennek az előterjesztésnek. Két
szempontból. Minden odakerül, ahova kell.
Kísérletezgettünk most már itt jó pár éve a Kft.-kel meg az ÁFÁ-val jobbra-balra. Jobban
szeretem, hogyha a Gazdálkodási Iroda minden nap elszámoltatja a dolgokat.
Voltak olyan feladatok ennél a Kft.-nél, amit meg kellett csinálni, meg kellett oldani, ilyen volt ez
a kórházas történet is. A Kft. jött ki ebből a dologból a legrosszabbul, akinek a nyakában maradt
a tartozás. Mindig az utolsónak a nyakában marad.
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Az önkormányzat sem tudja ezt a felelősséget leválasztani magáról, 100 %-os önkormányzati
tulajdonú cége ez a Kft., ezt a problémát meg kell majd oldani.
Én azt gondolom, hogy muszáj volt ezt meglépni, szerintem szigorúbb lesz ez a történet, mert
csak annyit költhetnek el, amennyi pénzük van.
Tudni kell, hogy szállítói tartozások tömege van ezeknek a cégeknek, és ez nem hatvani
történet, hanem országos. Az önkormányzatok próbáltak menekülni azoktól a csapdáktól,
amiket a költségvetési elvonás okozott és céget hoztak létre. Ezek a cégek sajnos ott tartanak,
hogy ezeket is konszolidálni kellene valamikor. Nekünk egy nagy szerencsénk van, hogy ebben
a városban van helyi adóbevétel, nem is kevés. Én bízom benne, hogy ezzel az előterjesztéssel
ezek a dolgok megoldódnak.
A másik része, ami itt feszegetve van, abban már magánemberek magándolgai is benne
vannak, a felügyelőbizottságok. Én azt nem nagyon szeretem, hogyha az ő felelősségüket
forszírozzuk. Nagyon sok ember tehet erről. Ezek az emberek ingyen és bérmentve vállalták,
hogy megpróbálják ezt az egészet csinálni. Sajnos nem sikerül, de bízom benne, hogy ezzel a
lépéssel, amit elmondott jegyző asszony, ez meg fog oldódni.
Azt gondolom, hogy ide vissza kell rakni, ami az önkormányzatnak a feladata. Ezért lesz jó,
hogy ha ez a közeljövőben is így marad. Nem tudjuk, meddig élvezhetjük a helyi adóbevételt,
amiből élünk, azt gondolom, addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér, és most ez az
előterjesztés erről szól. Csak üdvözölni tudom.
Papp István bizottsági elnök
Visszatérve a szemétdíjra. Behajthatatlan. Kötelező feladat a szemétszállítás, felszólítások
mennek, és nem sikerül behajtanunk a kinnlevő díjakat. Azt gondolják az emberek, hogy a
szemétszállítás az csak van és ingyen. Sajnos, rengeteg pénz van kint.
Kondek Zsolt képviselő
Visszatérve a szemétszállítási számlázásokra. Sok helyen eladták a házat, nem az ő tulajdona,
az új tulajdonos nem kötött rá szerződést, a régi tulajdonosnak már nincs a tulajdonában, mégis
megy ki a számla. Feleslegesen számláznak ki olyannak, akivel nem is állnak szerződésben.
Meg kellene nézni, hogy van-e szolgáltatási szerződése annak az embernek, akinek kiszámláz.
Marján János bizottsági tag
Ez a része szerintem most nem tartozik ide. Az a rész tartozik ide, amiről az előbb
beszélgettünk.
Igazából finanszírozhatatlan volt már tovább. Egy ekkora cégnek 170 millió forintos mínusszal
elindulni nem érdemes.
Bízom benne, hogy a konszolidációnak ez az első lépése lesz, a többit meg kell oldani, mert
azokat az embereket nem szabad ebben benne hagyni, akikről szó volt. A felügyelőbizottság
meg a többiek.
Papp István bizottsági elnök
Visszatérve a lakásokra, az például egy veszteséges ügy. Még a fecskelakásokra se fizetik a
bérleti díjat.
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök-helyettes
100 millió forint tartozással örököltük meg.
Papp István bizottsági elnök
Mert el volt nézve 6 vagy 10 évvel ezelőtt, hogy természetes, hogy nem fizetnek a lakók lakbért.
Politikai alapon elnéztük nekik, és az önkormányzat meg bevállalta.
Felelősségünk van az önkormányzati vagyonnal szemben. Most valahogy próbálunk rendet
csinálni.
Marján János bizottsági tag
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Megpróbáltunk valamit és nem működik. Ezek régen is önkormányzati feladatok voltak. Az
elején voltak próbálkozások, hogy kisebb feladatokat kiadtunk cégeknek, de mind inkább
önkormányzati.
Papp István bizottsági elnök
A szemétszállítást ennyi pénzből nem lehet megoldani.
Marján János bizottsági tag
Megemeltük ennek a díját annak idején, csak visszavontuk. De ha nem fizetnek, ez a probléma
csak tovább fog fokozódik. Be kell hajtani.
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
Az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 6 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
71/2015. (II. 17.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a létesítményüzemeltetési
feladatok ellátásának átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság, mint
költségvetési szerv alapító okiratát akként módosítja, hogy a köztemetők fenntartását, mint
közfeladatot feladat-ellátási körébe átveszi, elfogadja a jelen határozat 1. sz. mellékletét
képező alapító okiratot módosító okiratot, valamint a 2. sz. mellékletét képező módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
Határidő: 2015. február 20.
Felelős: Horváth Richárd polgármester a Gazdálkodási Iroda útján
72/2015. (II. 17.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a létesítményüzemeltetési
feladatok ellátásának átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság, mint
költségvetési szerv létszámkeretét a köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladat-ellátása
miatt 5 fővel megemeli, valamint az elvárt megváltozott munkaképességű munkavállalók
létszámának az össz- dolgozói létszám 5 %-át el kell érnie, azaz 4 fő csökkent
munkaképességű munkavállaló alkalmazása miatt mindösszesen a létszám 91 főre alakul.
Határidő: 2015. február 20.
Felelős: Horváth Richárd polgármester a Gazdálkodási Iroda útján
73/2015. (II. 17.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a létesítményüzemeltetési
feladatok ellátásának átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete közfeladat ellátására az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Hatvani Szolgáltató Intézmény néven 2015. március 1.
napi hatállyal költségvetési szervet hoz létre, elfogadja a Hatvani Szolgáltató Intézmény
melléklet szerinti alapító okiratát, valamint annak aláírására felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét. A költségvetési szerv székhelye: 3000 Hatvan, Temető u. 14/A.
Határidő: 2015. március 1.
Felelős: Horváth Richárd polgármester a Gazdálkodási Iroda útján
74/2015. (II. 17.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a létesítményüzemeltetési
feladatok ellátásának átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény, mint
költségvetési szerv létszámkeretét 14 főben állapítja meg.
Határidő: 2015. február 20.
Felelős: Horváth Richárd polgármester a Gazdálkodási Iroda útján
75/2015. (II. 17.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a létesítményüzemeltetési
feladatok ellátásának átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetőjének
Havassy Kálmánt nevezi ki határozott időre, a pályáztatási eljárás lefolytatásáig, legfeljebb
2015. május 31. napjáig. A vezető havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
- az F fizetési osztály 7 fizetési fokozat garantált illetménye:
149.145,-Ft
- összesen:
149.145,-Ft
- összesen kerekítve:
149.100,-Ft
- garantált összegen felüli -munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):
120.900,-Ft
- magasabb vezetői pótlék: (250%):
50.000,-Ft
mindösszesen:
320.000,-Ft
Határidő: 2015. március 1.
Felelős: Horváth Richárd polgármester a Gazdálkodási Iroda útján
76/2015. (II. 17.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a létesítményüzemeltetési
feladatok ellátásának átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján a Hatvani Szolgáltató Intézmény magasabb vezetői
munkakör betöltésére pályázatot ír ki a melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: 2015. február 20. (pályázat kiírására)
Felelős: Horváth Richárd polgármester a Jegyzői Iroda útján
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2. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségéről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Törvényi felhatalmazás alapján készült ez az előterjesztés. A következő évekre vonatkoztatva
az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a
saját bevételeinek az 50 %-ának megfelel. Tehát nekünk az idén is és a következő évben is az
50 % lefedi a fizetési kötelezettségünket.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
77/2015. (II. 17.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 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/A. § (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: 2015. február 19.
Felelős: Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján

3. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Először egy kiigazítást szeretnék tenni. Az előterjesztés 2.d. mellékletében egy Kft. neve
rosszul lett írva, Enilove Kft.-nek, a cég neve helyesen Envilove Kft. Elnézést kérünk a gépelési
hibáért.
A költségvetés tervezése már elindult decemberben, illetve folytatódott januárban, miután az
országgyűlés elfogadta Magyarország központ költségvetését.
Számba vettük azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyeket biztosan tudunk. Azon bevételek
kerültek a bevételi oldalra beépítésre, amik biztonsággal tervezhetőek. Így helyi adó
bevételeket, az Európai Uniós támogatások bevételét, melyek nagy tételek.
Bevételi oldalon 7.005.453 eFt-tal tervezetünk, illetve kiadási oldalon szintén. Az 1/a. melléklet
szerint egyensúlyban van a működésünk, a működési bevételek lefedik a működési kiadásokat.
Sőt, figyelembe lehet venni az iparűzési adót, amelynél többletteljesítés van, amit felhalmozásra
tudunk fordítani.
A felhalmozási kiadások esetében főleg azokat terveztük be, amelyek már átjönnek a 2014.
évről, melyekről már a testület határozott. Vannak olyan fejlesztések, főleg Európai Uniós, nagy
tételek, amik 2015-ben indulnak. A felhalmozási egyensúlyunk 556.680 eFt hiányt mutat, itt
beépítésre került hitelfelvétel. Remélem, hogy ezt a hitelt évközben nem kell felvenni. A
vezetők azon vannak, hogy újabb bevételeket tudjanak a még induló, vagy már meglévő
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beruházások fedezetére biztosítani. Amennyiben mégis szükség lesz rá, akkor ezt a képviselőtestület elé be fogjuk hozni.
A kiadási oldalon nagy tételként szerepelnek az önkormányzati költségvetési szervek. Itt, ha
nézzük a 2014. és 2015. évet, átrendeződés tapasztalható. A 2015. évi rendeletbe beépítésre
kerültek azok a módosítások, amiket már a képviselő-testület előzőleg meghatározott, illetve
beterveztük az új költségvetési szerv létrejöttét, már számoltunk vele.
Gulyás Csaba könyvvizsgáló
A költségvetési rendeletet és az ahhoz tartozó mellékleteket megvizsgáltuk, az gondoljuk, hogy
tartalmazza azokat az előírásokat, amiket az Áht. és a hozzátartozó kormányrendelet
megfogalmazott.
Néhány kiegészítést tennék. Az 1/a. mellékletben látható – ahogy irodavezető asszony is
említette –, a működési és felhalmozási mérleg. A jogszabály szerint működési hiánnyal nem
lehet tervezni a költségvetési szerveknek a mérlegét, ez teljesült. Sőt iparűzési adóból 83 millió
533 ezer forintnak felhalmozási célra várható a befolyása, 47 millió 374 ezer pedig ÁFÁ-ból
kerül finanszírozásra. Azt gondolom, hogy a valós működési többlet ennek a két számnak az
összege.
A tavalyi évhez hasonlóan hiányolom, hogy a gazdasági társaságoknak az üzleti tervét nem
látom a város költségvetése mellett. Számomra az megnyugtatóbb lenne, ha az itt szereplő
kiadásokat a gazdasági társaságok beépítenék a saját üzleti tervükbe, és így lehetne látni
komplexen a város, illetve a gazdasági társaságok költségvetéseit.
A felhalmozási kiadásoknál arra kell figyelni, hogy olyan ütemben szabad a felhalmozásra
kötelezettséget vállalni, amilyen ütemben a felhalmozási bevételek beérkeznek, gondolok itt
leginkább az 550 millió forintos hitelre. Azt szoktuk mondani, hogy egy olyan prioritási sorrendet
kell a felhalmozási kiadásokban kialakítani, egyszerűen, sorban haladva, amíg eljutunk odáig,
hogy hitelt akarunk felvenni, amit vagy megkapunk, vagy nem, vagy más forrásból tudjuk
pótolni. Ilyen ütemben szabad kötelezettséget vállalni.
Emellett azt gondoljuk, hogy kellően informatív a költségvetés, olyan bevételeket, amik nem
valósak, vagy erősen kérdésesek, nem találtunk a költségvetési rendeletben.
Vitára alkalmasnak tartjuk és elfogadásra javasoljuk a bizottságnak.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását és a rendeletet szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
78/2015. (II. 17.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségevetési rendeletének elfogadásáról szóló
előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

4. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetésének módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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79/2015. (II. 17.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetésének
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetésének
módosításáról szóló előterjesztést és azt annak 1. sz. és 2. sz. mellékletével együtt
jóváhagyólag elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács
ülésén a társulás 2014. évi költségvetésének módosítása tárgyában szavazati jogát e
határozatnak megfelelően gyakorolja.
Határidő: 2015. február 18.
Felelős: Hatvan város polgármestere

5. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
80/2015. (II. 17.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. évi költségvetésének
elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a társulás jelen határozat
mellékletét képező 2015. évi költségvetését, az 1. és 1/a jelű pénzforgalmi mérlegét, valamint a
2. jelű működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások hároméves mérlegét.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén
a társulás 2015. évi költségvetésének elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak
megfelelően gyakorolja.
Határidő: 2015. február 18.
Felelős: Hatvan város polgármestere

6. napirendi pont
Előterjesztés a „Kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési
eljárással kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Marján János bizottsági tag
Ez megszavaztuk egyszer nem?
Papp István bizottsági elnök
Igen, csak kikerültek belőle eszközök.
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
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 5 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, 1 tartózkodással,
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
81/2015. (II. 17.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Kivitelezési munkák
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 42/2015. (I. 29.) számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
82/2015. (II. 17.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Kivitelezési munkák
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 988/2014. (XII. 11.) számú határozatát
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú,
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című
pályázat keretében „Kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 40. § (3) és (4) bekezdései alapján „feltételes” jellegű
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos
eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke nettó 441.718.110.-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból
válik biztosítottá.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kivitelezési munkák megrendelése”
elnevezésű, nettó 441.718.110.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti,
hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú
képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
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2.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője.”
Határidő: 2015. február 20. (a módosítás átvezetésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

Papp István bizottsági elnök
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 15 óra 05 perckor befejezettnek
nyilvánította.
K.m.f

PAPP ISTVÁN
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnök

KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnökhelyettes

