JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 2016. április 21-én 15.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott
rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes
- Palik Józsefné tag
- Bagi Miklós tag
Igazoltan távol maradt: Marján János tag
- Basa Zoltán önkormányzati képviselő
- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Kovács Éva aljegyző
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Rékasi Éva vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető
Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4 fő van jelen), megnyitotta az ülést.
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró
bizottsági tag Köves Gábor Nándorné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Köves
Gábor Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként.
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot
hozta:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 321/2016. (IV. 21.) számú – 4 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
2016. április 21-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Előterjesztés a hatvani 893/38 hrsz.-ú, természetben Hatvan, Szepes B. u. 4-6. sz. alatt található
ingatlan 703/1743 tulajdoni hányadának megszerzéséről
2. Előterjesztés sportcélú 1030 db műanyag és fém ülőhely tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről
3. Előterjesztés gépjárművek önkormányzati tulajdonba kerüléséről
Előterjesztő 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 1-3. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
4. Az önkormányzati tulajdonban álló strandfürdő területén lévő konyha, étterem és söröző
bérbeadására beérkezett pályázat bontása
5. Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő pénzügyi keretének részbeni felhasználásáról
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

6. Előterjesztés a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című
pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető
Határidő: 2016. április 21.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 893/38 hrsz.-ú, természetben Hatvan, Szepes B. u. 4-6. sz. alatt található
ingatlan 703/1743 tulajdoni hányadának megszerzéséről
Papp István: Ezt az ingatlanrészt meg fogjuk vásárolni. Elővásárlási jogunk van elvileg.
Rékasi Éva: A szóban forgó ingatlanban az önkormányzat résztulajdonos. Az ingatlan másik részének
tulajdonosa ellen felszámolás indult, a felszámolási eljárás keretében érvényes pályázat érkezett be az
ingatlanrész megvásárlására, de az ingatlanban, mivel résztulajdona az önkormányzatnak, elővásárlási joggal
is rendelkezünk, ez ügyben megkeresték hivatalunkat és mivel ott van a Szepes B. utcában a
Városgondnokság épülete mögött és azok feladatainak ellátásához ez az épület a hasznára válhatna, ezért
javasoljuk, hogy az önkormányzat vásárolja meg a kisebb hányadú ingatlanrészt is, amely 14.859.000,- Ft
értékű. Az értékbecslést is elkészíttettük, ami 16.900.000,- Ft-ban határozta meg, tehát a felszámolási eljárás
keretében történő megvásárlással az önkormányzat gazdaságilag sem járna rosszul, hiszen kevesebb az az
érték, amin meg tudjuk vásárolni.
Kondek Zsolt: Ez melyik?
Papp István: Mögötte, a csarnok, a szerelőműhely, meg ezek.
Kondek Zsolt: Sósnak az üzemcsarnoka?
Papp István: Nem, amellett, középen.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 322/2016. (IV. 21.) számú – 4 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 893/38 hrsz.-ú, természetben
Hatvan, Szepes B. u. 4-6. sz. alatt található ingatlan 703/1743 tulajdoni hányadának megszerzéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elővásárlási jogát érvényesítve megvásárolja az
ABACUS-AUDIT Kft.-től (székhely: 1071 Budapest, Dózsa Gy. u. 66. III./19-20.; cégjegyzékszám:
0109696975; képviseli: Fábián László Balázs felszámoló), mint felszámolótól a hatvani 893/38 hrsz.-ú,
természetben 3000 Hatvan, Szepes B., u. 4-6. szám alatt található, kivett üzem megnevezésű, 1743 m2
nagyságú ingatlannak az egészhez viszonyított 703/1743-ad arányú illetőségét bruttó 14.859.000,- Ft, azaz
Tizennégymillió nyolcszázötvenkilencezer forint vételáron.
Az önkormányzat vállalja, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által
megjelölt ügyvéd jár el és költségét a bruttó ár 1 %-a + áfa értékben, azaz bruttó 188.709,- Ft összegben
viseli. Az önkormányzat vállalja, hogy a vételárat az adásvételi szerződés aláírását követő 8 napon belül
megfizeti az eladó részére.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adásvételi szerződést aláírja és a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Az ingatlan megvásárlásához és a szerződés megkötéséhez szükséges pénzügyi fedezet Hatvan Város
Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében, ingatlanvásárlások címen rendelkezésre áll.
Határidő: 2016. május 15. (szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont
Előterjesztés sportcélú 1030 db műanyag és fém ülőhely tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről

Papp István: Most bontják a Puskás Ferenc stadiont, ahonnan ingyenesen megkapnánk ezeket a székeket az
FC Hatvan Egyesület részére, meg akinek kell még, és ehhez van egy kis költség, mivel a szállításról nekünk
kell gondoskodni.
Palik Józsefné: Nincs kifogásom, hogy ingyenesen kapunk széket, csak szeretném megkérdezni, hogy az FC
Hatvan Egyesület költségvetésébe nem férne bele ez a 200.000,- Ft? - mert már minden bizottságin, minden
testületin mindig az FC Hatvan Egyesületnek adunk. Úgy gondolom, nekik is van saját költségvetésük, ők is
ki tudnák ezt gazdálkodni, az elszállítást és a beépítést, nem kéne mindig az önkormányzatnak adni, ezért én
nem tudom támogatni.
Rékasi Éva: Ilyenkor, amikor az önkormányzatnak van lehetősége, hogy állami tulajdont ingyenesen
megkaphasson, akkor az önkormányzatnak kell vállalnia a költségeket. A határozatot továbbítani kell az
MNV Zrt. felé és ebben az önkormányzatnak kell vállalnia a költségeket. Az, hogy a későbbiek során
megállapodik az önkormányzat vagy kiszámlázza az FC Hatvan Egyesület felé a költségeket, az egy másik
dolog, de ebben most így kell, hogy döntsön a testület.
Palik Józsefné: Köszönöm, ezt nem tudtam.
Kondek Zsolt: Tudom, hogy ez a két betű nagyon irritálja képviselő asszonyt, de ez a város tulajdona, ezt
vegyük már egyszer és mindenkorra tudomásul, nem az FC Hatvan-é. Nem fogja elgurítani onnan, ahogy a
temetőből sem gurítja el a sírkövet a temetőüzemeltető kft. és annak is minden egyes alkalommal
megszavazzuk a támogatásait. Semmivel nem különb, csak itt élők játszanak, kb. 350 gyerek, ott pedig a
halottakhoz mennek ki néhányan, mondjuk 350-en sírni, hogy párhuzamot vonjak már a kettő közé.
Palik Józsefné: Ez egy akkora butaság, a sírkövet te veszed meg vagy a város veszi meg?
Kondek Zsolt: Nem erről beszéltem, hanem arról, hogy a cégnek az üzemeltetéséhez adsz valamit oda, ezt is
a városért, nem az FC Hatvan Egyesületért. Az egyesület nagyon szeretné végre visszaadni az üzemeltetési
jogot, de még nem teheti meg. A legnagyobb költségtámogatás, ami kimegy oda, az sokkal több, mint amit
valaha egy épületre rászánt Decsi Ferenc meg az összes többi előtte lévő vezető. Azoknak az ingatlanoknak a
fűtése, a rezsije, az üzemben tartása, a bérek fizetése. Egyszerűen nem értem, hogy miért bántod állandóan az
FC Hatvan Egyesületet. Ugyanolyan cég, mint bármelyik más önkormányzati cég.
Palik Józsefné: Sokkal több a támogatás.
Papp István: Jogilag Rékasi Éva elmondta, hogy mi a szituáció.
Palik Józsefné: Majd szeretném látni a kiszámlázást is.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 323/2016. (IV. 21.) számú – 3 „igen” szavazattal,
valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a sportcélú 1030 db műanyag és fém
ülőhely tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés rendelkezései alapján a sport, ifjúsági közfeladatok magasabb
színvonalon történő ellátása, valamint azon belül a hatvani Népkertben található futballpálya lelátója
felújítása céljából kérelmezi a Magyar Államtól a Puskás Ferenc Stadion rekonstrukcióját megelőző bontási
munkálatokra tekintettel 1030 db fém, 40-60 cm emelkedésű ülőhely ingyenes önkormányzati tulajdonba
kerülését.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elszállítás és beszerelés, valamint a későbbi fenntartás költségeit
megfizeti, az átvételtől számított 5 évig terjedő időszakban az ingóságokat elidegenítési tilalom terheli.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingóságok tulajdonjogának
ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek (elszállítás és beszerelés)
megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az önkormányzat nevében. A képviselő-testület e
határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrást 200.000,- Ft erejéig a
Hatvan város 2016. évi költségvetésében a városüzemeltetés kiadásai között a város- és községgazdálkodás
költséghely terhére biztosítja.
Határidő: azonnal (kérelem benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

3./ napirendi pont
Előterjesztés gépjárművek önkormányzati tulajdonba kerüléséről
Papp István: Itt is hasonló a helyzet mint a csarnokvásárlásnál, csak itt a gépeket meg szeretnénk vásárolni.
Papp István a két határozati javaslatot egyben tette fel szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 324/2016. (IV. 21.) számú – 4 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a gépjárművek önkormányzati tulajdonba
kerüléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonát képező Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves
Megyei Adó- és Vámigazgatósága által lefoglalt 4 db BTL-2500 tolólapot bruttó 381.000,- Ft azaz
Háromszáznyolcvan egyezer forint, a JAT-902 forgalmi rendszámú Fliegl JD pótkocsit bruttó 318.000,- Ft,
azaz Háromszáztizennyolcezer forint, a Mitsubishi traktort bruttó 520.000,- Ft, azaz Ötszázhúszezer forint, a
JXC-772 forgalmi rendszámú KIA K2500 típusú járművet bruttó 534.000,- Ft, azaz Ötszázharmincnégyezer
forint, a JIU-222 forgalmi rendszámú Renault tehergépjárművet bruttó 536.000,- Ft, azaz
Ötszázharminchatezer forint, a HEW-878 forgalmi rendszámú Nissan Terrano gépjárművet bruttó 877.000,Ft, azaz Nyolcszázhetvenhétezer forint, a YIY-338 forgalmi rendszámú 10 m3-es tartálykocsit bruttó
318.000,- Ft, azaz Háromszáztizennyolcezer forint, a YKD-496 forgalmi rendszámú JD 1026R univerzális
traktort bruttó 3.937.000,- Ft, azaz Hárommillió kilencszázharminchétezer forint, a LAH-456 forgalmi
rendszámú Renault Kangoo tehergépjárművet bruttó 919.000,- Ft, azaz Kilencszáztizenkilencezer forint, a
LUE-368 forgalmi rendszámú Hyundai típusú gépjárművet bruttó 717.000,- Ft, azaz Hétszáztizenhétezer
forint és a FEX-215 forgalmi rendszámú konténeres hulladékszállítót bruttó 1.969.000,- Ft, azaz Egymillió
kilencszáz hatvankilencezer forint vételáron, összesen bruttó 11.026.000,- Ft, azaz Tizenegymillió
huszonhatezer forint értéken a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatóságától
(székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/A ) az önkormányzat számára megvásárolja, valamint az adásvételi
szerződéseket aláírja.
A gépjárművek megvásárlására Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) számú
önkormányzati rendeletben járműpark megvásárlása soron, valamint az általános tartalék terhére
rendelkezésre áll.
Határidő: 2016. május 16. (szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 325/2016. (IV. 21.) számú – 4 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a gépjárművek önkormányzati tulajdonba
kerüléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonát képező KHD-247 forgalmi rendszámú KIA
tehergépjárművet bruttó 952.000,- Ft, azaz Kilencszázötvenkettőezer forint vételáron Pintér Benedek
végelszámolótól (Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt.; 3200 Gyöngyös, Petőfi út 1.) az önkormányzat
számára megvásárolja és az adásvételi szerződést aláírja.
A gépjárművek megvásárlására Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) számú
önkormányzati rendeletben járműpark megvásárlása soron, valamint az általános tartalék terhére
rendelkezésre áll.
Határidő: 2016. május 16. (szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

4./ napirendi pont
Az önkormányzati tulajdonban álló strandfürdő területén lévő konyha, étterem és söröző
bérbeadására beérkezett pályázat bontása

Rékasi Éva: Egy darab pályázat érkezett be határidőig. A pályázó Baranyi József Attiláné 3000 Hatvan,
Bajcsy-Zs. út 71. sz. alatti lakos. A pályázati feltételekben írt adótartozása nincs, önkormányzati ingatlant
nem foglalt el, a bérleti és közüzemi díjat hajlandó megfizetni, kialakítja a teret, friss, kifogástalan minőségű
termékeket állít elő, tehát ezek az ajánlatában vállalásként szerepelnek. Étel-, italkínálatot tett hozzá, amiben
van desszerttől kezdve levesekig minden. Itt vannak az igazolások. A nyitvatartást az igényekhez igazodva,
valamint a strandfürdő normál nyitvatartási idején túli rendezvények alkalmával rugalmasan biztosítja. Tehát
a pályázati felhívásban kiírt feltételeknek a nyilatkozatában, illetve a hozzá csatolt dokumentumokban
megfelel.
Papp István: Van neki gyakorlata, mit csinál ő?
Rékasi Éva: Igen, a piacon is van standja és a Bajcsy-Zs. úton itallerakata, illetve dohánykereskedése, tehát
többfélével foglalkoznak.
Papp István: Ez havi 80 eFt bérleti díj, ugye? Plusz ÁFA?
Rékasi Éva: Bruttó 80 eFt.
Palik Józsefné: Nekem lenne egy javaslatom, már az előzőn is javasoltam, amikor meghirdettük, hogy
készüljön olyan bérleti szerződés, hogy ahogyan átveszi, ugyanígy, ilyen feltételekkel adja vissza, hiszen
sokszor volt már, hogy úgy adták vissza, hogy teljesen leamortizálták a büfét és minden egyebet.
Papp István: A szerződéskötésnél figyelembe kell venni.
dr. Kovács Éva: Így van, rögzítve lesz az átadáskori állapot és majd az átvételnél is természetesen.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 326/2016. (IV. 21.) számú – 4 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az önkormányzati tulajdonban álló strandfürdő területén
lévő konyha, étterem és söröző bérbeadására beérkezett pályázatot felbontotta és megállapította, hogy a
Baranyi József Attiláné (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 71.) ajánlattevő által benyújtott pályázat érvényes, mivel
mindenben megfelel a pályázati kiírás feltételeinek.

5./ napirendi pont
Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő pénzügyi keretének részbeni felhasználásáról
Papp István: A játszótérre lett rendelve egy kígyócsöves négyszög mászóka, ami kellene.
Palik Józsefné: Már a letelepítést is tartalmazza ez az ár? - mert szigorú EU-s előírás van.
Papp István: Persze, akármilyet akárkitől nem is vehetsz. Nem olyan egyszerű.
Kondek Zsolt: Ez most a legjobb ár, mert eddig 500 eFt alatt nem is álltak veled szóba, telepítés nélkül.
Papp István: Olyan, mint a buszmegálló, hogy 1 MFt, csak azt nem értem, hogy mi kerül abba 1 MFt-ba, az
a pár cső meg az a kis plexi. Egy buszmegállónak a letelepítési költsége annyi körül van.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 327/2016. (IV. 21.) számú – 4 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a hatvani 2251 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen,
természetben a Jókai utca és Botond utca kereszteződésében található játszótérre 1 db RJK047 Kígyócsöves
négyszöges mászóka beszerzésével a RJM-JÁTÉK KFT.-t (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli utca
14.) mint kizárólagos gyártót és forgalmazót bízza meg bruttó 460.375,-Ft összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) sz. önkormányzati rendeletben
a városüzemeltetési feladatok között Kondek Zsolt képviselői keretének terhére rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

6./ napirendi pont
Előterjesztés a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat
benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről
Palik Józsefné: Akárhogy olvasom, akárhogy keresem, nem látom ennek az összegét. Nem látom, hogy mi
az önrész, ki viseli; azt tudom, hogy pályázni fogunk, de ha nyertes pályázat, azt ugye előtte meg kell

terveztetni. Ez borzasztó nagy pénz. Nagyon jó ötlet, meg nagyon szuper, ha jól meg lesz csinálva, nem úgy,
mint a kerékpárút, meg a kalandpark, akkor semmi kifogásom ellene, de nem látom a tervezést, nem látok
semmilyen összeget. Nyilván most egy megállapodásról szól, de miről állapodunk meg, ki fogja állni a
költséget, az önrészt, a terveztetést, a pályázatot, mindent vagy milyen arányban?
Papp István: Most egyenlőre konzorciumi együttműködés van. Ki lett már írva pontosan a pályázat?
Schósz Gabriella: A pályázat ki van írva. Ez a TOP-os pályázat, mint ahogy az előterjesztésben is szerepel.
A Pályázati Osztály már készített előterjesztést erre vonatkozóan, ami bent volt már testületin vagy
bizottságon is. Fejből nem tudom az adatokat, de meg fogjuk mondani, hogy mikről lettek eddig döntések
hozva. 100% az intenzitása a pályázatnak, önerő nem szükséges hozzá. Ki lett már választva az a turisztikai
szakember is, aki a pályázathoz szükséges dokumentumokat elkészíti.
dr. Kovács Éva: Ez több, mint 1 milliárdos pályázat.
Schósz Gabriella: Ezért nem tudok pontos összeget mondani, ezek a TOP-os pályázatok nem úgy vannak
kiírva, mint a korábbi pályázatok, hogy mondjuk engedélyezési tervdokumentációt kell benyújtani vagy
jogerős engedéllyel kell rendelkezni, hanem műszaki tartalmakat, meg költségeket kell hozzátenni, viszont
mérföldköveket lehet meghatározni a pályázatban, hogy milyen határidővel kell, mondjuk az engedélyezési
tervet, hogy mikorra készült el a pályázó, ezeket mérföldköveknek hívják most és ezeket kell teljesíteni,
hogyha nyertes a pályázat. Én úgy érzékelem a mostani pályázatok kiírásából, hogy nem az a cél, hogy a
pályázók nagy költségekbe verjék magukat, ami utána esetleg nem nyer, hanem viszonylag kis költségből a
pályázat beadható, pl. az önkormányzatnak kisebb tervezési költséget vagy díjat kell kifizetnie és amikor már
elnyerte a pályázatot az önkormányzat és biztos benne, hogy meg tudja valósítani azt, amit szeretne – egy
milliárdos projektnél a tervezési költségek is igen magasak –, azt a pályázati forrásból már meg tudja tenni.
Ez még hozzátartozik ezekhez a TOP-os pályázatokhoz.
dr. Kovács Éva: Annyival egészíteném ki, hogy ez a konzorciumi együttműködés öt pontot jelent a pályázat
pontozásánál.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 328/2016. (IV. 21.) számú – 4 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési
megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15 kódszámú, „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat benyújtásához konzorciumi együttműködési
megállapodást kíván kötni Kerekharaszt Község Önkormányzatával. A képviselő-testület felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét a pályázathoz beadásához szükséges konzorciumi együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. április 26.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 15.50 órakor bezárta.
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