
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2016. június 30-án 8.45 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
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag, Marján János tag 

- dr. Szikszai Márta jegyző 
- dr. Kovács Éva aljegyző
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- 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 3 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 3 „igen”  szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Köves 
Gábor Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként.
Papp István elnök ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye fel napirendjére utolsó napirendi pontként 
a Gáspár  András Bajtársi  Egyesülettel  kötendő  megállapodásról  szóló előterjesztést,  mellyel  a  bizottság 
tagjai egyhangúlag (3 „igen” szavazattal) egyetértettek.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   697  /2016.     (VI.   30  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2016. június 30-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. Előterjesztés  szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos 
szerződésről

Előadó: Horváth Richárd polgármester
Előterjesztő: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

2. Előterjesztés  a  „Közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatás”  tárgyú  pályázattal  kapcsolatos 
döntésről

Előadó: Horváth Richárd polgármester
Előterjesztő: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

3. Előterjesztés a Gáspár András Bajtársi Egyesülettel kötendő megállapodásról
Előadó: Horváth Richárd polgármester
Előterjesztő: dr. Kovács Éva aljegyző

Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke



1./ napirendi pont 
Előterjesztés  szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos 
szerződésről

Papp István: Itt az Egri Szakképző, úgymond a DISZI ügy van. Az várható körülbelül, hogy akikkel nekünk 
majd szerződést kell kötni megint január 1-jével.
Bánkutiné Katona Mária:  Már megjelent a törvényben, hogy január 1-től kötelezően átveszi az állam 
tőlünk vagyonkezelésbe és az van a törvényben, hogy mindennemű kötelezettségre és követelésre ráteszi az 
állam az oktatási intézményeket. De a DISZI egy más dolog, mert ő már eleve vagyonkezelésbe az egri 
szakképzési intézménynél volt és mivel ott a fenntartó változott, azért kellett nyomon követni ezt a 
szerződésmódosítást. Az majd az őszi vagy decemberi testületi üléseknek az anyaga lesz, akikkel a 
szerződést majd meg kell kötni a vagyonkezelésekről az oktatási intézmények esetében.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   698  /2016.     (VI.   30  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szakképzési feladatot ellátó köznevelési 
intézmények fenntartásával kapcsolatos szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 712/2015. (X. 29.) sz. határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal 
(székhelye: 1085 Budapest, Baross u. 52.; adószáma: 15830731-2-42; képviseli: Palotás József főigazgatói 
jogkörben eljáró főigazgató helyettes), valamint az Egri Szakképzési Centrummal (székhelye: 3300 Eger, 
Kertész u. 128.; adószáma: 15831938-2-10; képviseli: Fábri Eufrozina főigazgató) a kizárólagos 
önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 5324/2 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Vécsey K. u. 2. szám 
alatt található, kivett középiskola és kollégium megnevezésű, 7972 m2  nagyságú ingatlanra 2016. július 1. 
napjával határozatlan időtartamra vagyonkezelési szerződést köt. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződés aláírására.”

Határidő: 2016. július 8. (szerződés aláírására)
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés  a  „Közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatás”  tárgyú  pályázattal  kapcsolatos 
döntésről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   699  /2016.     (VI.   30  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  „Közművelődési  érdekeltségnövelő 
támogatás” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú 
pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 
részére a pince szinten található oktatóterem felújítására és informatikai eszközök beszerzésére. A fejlesztés 
tervezett értéke bruttó 2.000.000,- Ft, amely összegből bruttó 650.000,- Ft önerő  a Hatvan város 2016. évi 
költségvetéséről  szóló  3/2016.  (II.12.)  önkormányzati  rendelet  2/d mellékletében  lévő  „Közművelődési  
intézmények pályázati  önrész” költséghelyen rendelkezésre áll.  A megpályázni kívánt  támogatás összege 
1.350.000,-  Ft.  A  képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2016. július 15.  (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



3./ napirendi pont 
Előterjesztés a Gáspár András Bajtársi Egyesülettel kötendő megállapodásról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   700  /2016.     (VI.   30  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a Gáspár András Bajtársi Egyesülettel 
kötendő  megállapodásról  szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gáspár András Bajtársi Egyesülettel (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 3.) a „Mundérba bújt történelem”  című kiállítás megrendezésére vonatkozó, a határozat 
mellékletét képező együttműködési megállapodást köt és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak 
aláírására.

Határidő: azonnal (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.55 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
  Köves Gábor Nándorné                               Papp István

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


