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Városfejlesztési Bizottsága 2016. február 10-én 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal Nagytanácskozó termében tartott soron kívüli nyílt üléséről
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Pető Lászlóné
Tománé Tóth Éva
Tircsi Erika
Simon Attiláné
Nagy Zsoltné
Padányiné Kalocsai Edit

jegyző
aljegyző
ügyvéd
könyvvizsgáló
gazdálkodási irodavezető
műszaki és városfejlesztési irodavezető
pályázati osztályvezető
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzum Beruházó Nonprofit közhasznú Kft. ügyvezetője
Hatvan
és
Térsége
Hulladékgazdálkodási
és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
Hatvan
és
Térsége
Hulladékgazdálkodási
és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. gazdasági
vezetője
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzum Üzemeltető Kft. ügyvezetője
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetője
Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetője
Hatvani Szolgáltató Intézmény ügyvezetője
Hatvani Szociális Szövetkezet igazgató elnöke
Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetője
Csicsergő Óvoda intézményvezetője
Gesztenyéskert Óvoda intézményvezetője
Napsugár Óvoda intézményvezetője
Százszorszép Óvoda intézményvezetője
Vörösmarty téri Óvoda intézményvezetője

Jegyzőkönyvvezető:

Iványosné Berényi Anita

Soós Péter
Johancsik Mónika

Széll-Fehér Martina
Bagyinszki Gyula
Maruzsné Németh Beáta
Smidné Vereb Julianna

* * *
Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság öt tagjának részvételével az ülés határozatképes.
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Papp István bizottsági elnök
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 elnökhelyettes 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 tagot a jegyzőkönyv
aláírójaként.
Papp István bizottsági elnök
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok között az
alábbi előterjesztést vegye le a bizottság napirendjei közül:

- Előterjesztés meglévő gyermekmedence újjáépítésének tervezéséről
a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi előterjesztést vegye fel a bizottság
napirendjei közé:

- Előterjesztés a KEOP 5.7.0 azonosítószámú beruházásokkal kapcsolatos döntésekre
Papp István bizottsági elnök
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátotta azt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
67/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a 2016. február 10-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervének
elfogadásáról és célprémium feladat kiírásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról és
célprémium feladat kiírásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Üzemeltető Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
4. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervének
elfogadásáról, célprémium feladat kiírásáról és az ügyvezető munkaszerződésének
módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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5. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének
elfogadásáról és célprémium feladat kiírásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
6. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról és
célprémium feladat kiírásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
7. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról
és célprémium feladat kiírásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
8. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségéről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
10. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház Alapítványi Bál támogatásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
11. Előterjesztés a „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési feladatok
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
12. Előterjesztés a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című
pályázat benyújtásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
13. Előterjesztés a „Szociális alapszolgáltatások
fejlesztése” pályázattal kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

infrastruktúrájának

bővítése,

14. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásával, a hatályos
Számviteli Politika módosításával, valamint a vagyonkezelői szerződés
módosításának elfogadásával kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
15. Előterjesztés a KEOP 5.7.0 azonosítószámú
döntésekre
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

1.

beruházásokkal

kapcsolatos

napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról és
célprémium feladat kiírásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Dr. Szikszai Márta jegyző
Bemutatom Szarvas Dénes urat, őt szerintem még a bizottsági tagok nem ismerik. Szarvas
Dénes úr a polgármester úr által felkért gazdasági tanácsadói feladatokat látja el. Régen ezt a
feladatot önkormányzati tanácsadói szinten oldottuk meg, most megbízással. Szarvas Dénes
úr tapasztalt könyvvizsgáló, azonban a cégeknél nem a klasszikus könyvvizsgálati
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tevékenységet látja el, hanem a tulajdonos oldaláról véleményezte, illetve nem csak
véleményezte, hanem hathatósan közreműködött a cégek üzleti tervének az összeállításában.
Ezen a bizottsági ülésen hozzá lehet – a cégek vezetői mellett – kérdéseket intézni a üzleti
tervekkel kapcsolatban. Én nagyon örülök annak, hogy az összes cég üzleti terve a
költségvetés elfogadásával egyidejűleg a bizottság, illetve a képviselő-testület elé
előterjesztésre kerül. Ez egy megfontolt gazdálkodást alapozhat meg, a cégek vezetőinek is
papírra fektetve, tulajdonos által elfogadva rendelkezésre állnak majd azok a főbb
sarokszámok, aminek keretén belül nekik gazdálkodniuk kell a költségvetési év folyamán. Ez az
összes céges üzleti tervre vonatkozik. Most javaslom, hogy a Hulladékgazdálkodási Kft. üzleti
tervére térjünk vissza.
Palik Józsefné bizottsági tag
Az üzleti tervben lehet olvasni, hogy az inert hulladékot idegen hulladéklerakóba szállítjuk, mert
nincs engedélyünk ennek gyűjtésére. Egyébként a feltételekkel rendelkezünk-e az inert
hulladékgyűjtéshez? Ha igen, van-e folyamatban engedélykérés? Ha nem rendelkezünk az
előírt feltételekkel, tudjuk-e, mennyibe kerülne a kialakítása, megérné-e?
Soós Péter ügyvezető
Igen, megvan rá a kapacitás. Az engedélyek beszerzése most van folyamatban az inert
hulladékra, a szállításunk az megvan. Van egy bővíthető területünk, amin ki szeretnénk építeni
az inert hulladéklerakót. Ez várhatóan az év közepe – év vége felé derül ki, de folyamatban van.
Palik Józsefné bizottsági tag
Az őrzésvédelem vonatkozásában vizsgálták-e, hogy saját dolgozóval vagy külső szolgáltatóval
gazdaságosabb-e az ellátás?
Soós Péter ügyvezető
Vizsgáltunk több mindent, de a fegyelem, illetve a szabályok betartása végett az idegen mellett
döntöttünk. Meg a felelősség.
Palik Józsefné bizottsági tag
Benne van az üzleti tervben, hogy növelni kell az állomány végzettségi színvonalát, korábban
pedig, hogy az alacsony bérek miatt nehéz megtartani jó képességű dolgozókat. Mi lesz ezzel
így? A kettő ellentmond egymásnak, úgy gondolom.
Soós Péter ügyvezető
Amíg nem volt, nem tudtunk félretenni pénzt, az alsóbbrendű dolgozók jöttek hozzánk dolgozni.
Örültünk, hogy valakit bebírtunk szedni az utcáról. Ezeket próbáljuk úgy megfogni, hogy
egyfajta képzést biztosítunk számukra. Kell is, kötelező.
Palik Józsefné bizottsági tag
Gondolom, nem lesz egyszerű feladat. Előre nem látható, plusz még a szabályok változása,
hogy hogyan befolyásolják majd a gazdasági inert hulladékgazdálkodásnál. Csak remélem,
hogy nem rossz irányba fog elmenni ez.
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Csatlakozva jegyző asszony mondataihoz, valóban koordináltam ennek a két vállalatnak,
gazdasági társaságnak a tervkészítését polgármester úrral egyeztetve. A tervkészítésnél
általános szempontok voltak minden társaságra vonatkozóan: alapító okiratába foglalt
tevékenység, valamint az ellátása, amennyiben van közszolgáltatási szerződés a vállalat, tehát
a társaság és az önkormányzat között, annak a maradéktalan ellátása, megvalósítása.
Eredményes működés, tehát veszteséges tervet ide a bizottság elé nem hozhatnak be a
vállalatok, tehát eredményes működés, vagy a nonprofitoknál, nyilván most nem
profitracionalizálás, tehát ott a vagyon megőrzése, pozitív nulla eredmény elérése legalább,
likviditás megőrzése, itt van két olyan vállalatunk is, akiknél komoly kintlévőségek a lakossági
kapcsolatok miatt. Körülbelül ezek voltak a főbb szempontok a tervkészítésnél. Úgy gondolom,
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hogy az előttünk lévő tervek ezeket a célkitűzéseket tartalmazzák, tehát sikerült beépíteni a
tervbe, reálisnak tartom valamennyi tervet és gondolkodtunk sokat azon, hogy ehhez valami
ösztönző is kerüljön kialakításra, így alakítottuk ki a célprémium feladat intézményét vagy
rendszerét, ami most Önök előtt van. Valamennyi vállalat, illetve egy társaság kivételével, ami
éppen most „alvó társaság” még egyenlőre az év első felében. A célprémium feladatoknál, ez
ahány vállalat, annyi megközelítés a célprémiumnál vagy eredmény elérése és annak a
maximalizálása, likviditás vagy éppen a hulladékgazdálkodásnál a szelektív hulladékbegyűjtés,
tehát ez kiolvasható a célprémium feladat javasolt kiírásából. Az éves alapbér 20%-a az, ami
ösztönzőként szóba jöhet, ez teljesítés függvényében 15%, de akár valaki elmehet 25%-ig is.
Én kigyűjtöttem a vállalatvezetőknek az alapbérét. Ez úgy néz ki most, kivéve a Szociális
Szövetkezetet, ahol szerényebb éves bérről beszélünk. A többi vállalatnál kb. 1 MFt-1,4 MFt-ról
szólnak, ha teljesülnek ezek a feladatkiírások, ez azt jelenti, hogy ők ezt a nagyságrendet
kaphatják meg sikeres teljesítés esetén. Ez ahhoz elég nagy, hogy ösztönző legyen, nyilván
egy 1,5 MFt-ért az igazgató mindent elkövet, hogy megvalósítsa a tervet és elérje ezt a plusz
jövedelmet, ugyanakkor annyira meg nem is kirívó, tehát a közvélemény előtt is valamilyen
szinten ez védhető. Két társaságnál, a hulladékgazdálkodásnál és a Szociális Szövetkezetnél,
mivel nem 100%-os önkormányzati tulajdonról van szó, ott egy ajánlást fog majd elfogadni a
testület.
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag
Szeretném megkérdezni Soós úrtól, hogy van-e arra elképzelésük vagy tervük, hogy hogyan
lehetne feltérképezni, hogy mindenki fizet-e hulladékszállítást, hiszen a kis hulladékgyűjtők,
amikbe csak papírok kerülnek, vagy túró rudis papírnak kellene bekerülni, ott kommunális
szemetek vannak és ez nagyon csúnya látvány. Hiába jönnek egyszer-kétszer, mindig tele van
a kuka, mindig szólni kell. Tehát valamilyen szinten, ezt hogy lehetne úgy koordinálni, hogy
igenis, akkor mindenki fizet és otthonról viszik el ezeket a kommunális szemeteket.
Soós Péter ügyvezető
A hatvani önkormányzattal most folynak az egyeztetések, illetve az összefésülés az
adatállomány tekintetében. Van már egyfajta adatunk, ami 95-98%-os, amikor a szelektív
edényt kiosztottuk, tehát nagyrészt a többség benne van a rendszerben. Én azt mondom, hogy
aki nem akar fizetni, ezután sem fog fizetni. Most próbáljuk azokat feltérképezni, akik nincsenek
benne a rendszerben, illetve akik benne vannak és nem fizetők, tehát most próbálunk mindent
elkövetni ennek érdekében.
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag
Azt megköszönném, mert olyan sokszor be kell telefonálni.
Soós Péter ügyvezető
Illetve most osszuk ki megint a kommunális edényeket, tehát az megint egy újabb fajta
térképezés lesz, hogy most 100%-osan mindenki vegyen edényt. Ez megint egy kommunikáció,
hogy ezt kötelező legyen átvenni. Bízok benne, hogy bekerül mindenki a rendszerbe.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
68/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról és célprémium feladat kiírásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos
tagja a társaság ezen napirendi kérdést tárgyaló taggyűlésén támogatja a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság 2016. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadását
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság ezen
napirendet tárgyaló taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és
nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően
gyakorolja.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere
69/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról és célprémium feladat kiírásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos
tagja a társaság ezen napirendi pontot tárgyaló taggyűlésén támogatja a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetője részére a jelen határozat mellékletében meghatározott célprémium
feladat kiírását.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság ezen
napirendet tárgyaló taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és
nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően
gyakorolja.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere

2.

napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról és
célprémium feladat kiírásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Papp István bizottsági elnök
Itt megemlíteném, hogy a hatvani önkormányzat nem akarta átadni a kastélyt, ezt felülről
erőltették ránk. Végül is akik átvették, azok profibban tudják majd üzemeltetni ezt az egész
kastély ügyet és így az állami támogatás is, az a 160 MFt, amit adnak, az is megmarad. Félő
volt az, hogy ha mi egy kicsikét ódzkodunk, akkor esetleg az állami támogatást leveszik és az
egész működtetést nekünk kellett volna állni. Mindenféle mende-monda, híresztelés az
hazugság. A gödöllőiek profik a működtetésben és a szervezésben, mert a gödöllői kastélyt pl.
50.000-en látogatják évente. Úgyhogy ügyesek, majd meglátjuk, hogy itt mit tudnak csinálni
Hatvanban a kastéllyal kapcsolatban. El akarták venni az egész területet, Nagy Endrét, stb.,
mindent, de mi azt nem hagytuk, mert az a miénk is, úgyhogy a miénk maradt. A kastélyba
ugyanúgy be fogunk menni, tehát van bizonyos százalékos szereplési vagy használati
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lehetőségünk, amit a szerződésbe rögzítettünk. Ezt tudom mondani a kastéllyal kapcsolatosan,
hogy tudjátok, hogy mégis hányadán állunk. Szerintem könyvvizsgáló úr ugyanazt elmondta,
ami mindegyik cégünkre ezen esetben vonatkozik, itt is van egy célprémium és ez ösztönzőleg
hathat még jobban a működésre.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
70/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról és célprémium feladat kiírásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
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.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. gazdasági évre
vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.
Határidő: 2016. február 12.
Felelős: Hatvan város polgármestere
71/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról és célprémium feladat kiírásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
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.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a jelen
határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatokat ír ki.
Határidő: 2016. február 12.
Felelős: Hatvan város polgármestere

3. napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum
Üzemeltető Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Mi lesz a Kft. tevékenysége 2016-ban, amit egy fő el tud látni? Szükséges-e ez? Ha nem, akkor
meg kell szüntetni. Mi a tevékenysége, amit el tud látni egy fő?
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dr. Szikszai Márta jegyző
Egy fő természetesen semmit. Mint ahogyan könyvvizsgáló úr is utalt rá, ez a Kft. alvó állapotba
kerül most, tehát a számai a beszámolókor és az üzleti terv elkészítésénél is ez a pozitív nulla,
amit könyvvizsgáló úr is emlegetett. Itt a TOP-os beruházások kapcsán, tehát a mostani uniós
támogatási ciklus kapcsán a külső projektmenedzsment cégek nem lesznek a projektekben
támogathatók. Tehát ezeket a projektmenedzsmenti feladatokat kizárólagos önkormányzati
tulajdonú cégekkel lehet majd megoldani. A tervek szerint ez a Kft. ezeket a feladatokat fogja
ellátni, tehát működő Kft. Hogyha esetleg a kiírás feltétele az, hogy nem egy újonnan alakult,
hanem több éve meglévő gazdasági társaság, akkor ennek a célnak ez meg fog felelni. Majd a
részleteket a kiírásokhoz, illetve a feladatokhoz igazítjuk. Egyenlőre ezért nincs célprémium, az
ügyvezető megbízásban látja el a feladatokat egy jelképes megbízási díjért havonta. Ezzel a
Kft.-vel per pillanat ez a helyzet és ez a terv.
Palik Józsefné bizottsági tag
Köszönöm, csak nem volt benne.
dr. Szikszai Márta jegyző
Benne van, mert itt van, hogy a tevékenység összefoglalása: fő tevékenysége az
építésüzemeltetés, 2016-ban a társaság projektmenedzselési feladatokat is el fog látni.
Palik Józsefné bizottsági tag
Az nem volt benne, hogy TOP és egyebek, ezért kérdeztem rá.
Papp István bizottsági elnök
Nagyon helyeslem ezt a kormányzati döntést. Ezeket a projektmenedzsmenti ügyeket bizonyos
emberek nagyon kihasználták saját cégeik részére és nagyon helyeslem ezt a döntést, hogy az
önkormányzaton belül vagy társuláson belül, mert tudunk olyat is a gyógyszertár mellett, hogy
ilyen társulási projektiroda, olyat is lehet ezek szerint építeni meg csinálni és azok fogják
lebonyolítani az egész ügyletet. Nálunk ez úgy működik, hogy saját erőből oldottuk meg.
Tudom, hogy próbálkoznak mindenféle online oldalak minket megint degradálni, de nem szabad
elhinni nekik. Jó, hogy Palik Józsefné tájékozódott, mert így legalább tudja, hogy miről van szó.
Nagyon helyes, ezt kell vinni tovább, hogy mi az önkormányzatért és Hatvanért dolgozunk, meg
az itteni emberekért, nem másokért.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
72/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2016.
évi 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 Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma:
10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt
Felelősségű Társaság 2016. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.
Határidő: 2016. február 12.
Felelős: Hatvan város polgármestere
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4. napirendi pont
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervének
elfogadásáról, célprémium feladat kiírásáról és az ügyvezető munkaszerződésének
módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Sajnálom, hogy nincs itt a Média-Hatvan Kft. vezetője. Ez már a sokadik alkalom, mióta itt ülök,
nagyon ritkán találkozom a Média-Hatvan Kft. vezetőjével. Én ezt mérhetetlenül hiányolom,
hiszen a többi Kft. ügyvezetője megtiszteli a bizottságot. Én ezért egy kicsit haragszom, mert
neki szerettem volna feltenni kérdést. Az üzleti tervben a táblázat nem tartalmaz
mértékegységet, de feltételezem, hogy ezt eFt-ban kell értelmezni és javasolnám, hogy kerüljön
odaírásra. Azután ilyet olvasok, hogy a hírlap és webfelület szerkesztést nem saját dolgozó
végzi, ez 3.540 eFt. Miért nem? - hiszen 11 főt alkalmaz a Média-Hatvan Kft. Mit takar az
igénybe vett egyéb szolgáltatás, pl. Bosch rendezvények 27 MFt. A Bosch rendezvény miért
kerül nekünk 27 MFt-ba? Mit takar a személyi jellegű egyéb megbízási díj 12.810 eFt? Elvártam
volna a Média-Hatvan Kft. vezetőjét.
Papp István bizottsági elnök
Azt meg tudjuk oldani, hogy írásban majd választ ad.
dr. Szikszai Márta jegyző
Holnap feltételezem, hogy a testületi ülésre bejön.
Palik Józsefné bizottsági tag
Akkor holnap újra meg fogom ismételni.
Papp István bizottsági elnök
Palik Józsefné holnap megkapja ezeket a válaszokat. A Média-Hatvan Kft. gazdálkodásával
kapcsolatosan sokkal jobban működik, mint eddig működött. Sokkal hatékonyabb,
szervezettebb és a törvényeknek megfelelően működik. Nagyon jó munkát végez Bagyinszki
Gyula, nagyon jó szervező, nagy tapasztalattal rendelkező egyénről van szó. A bálban is
lehetett látni, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy jókedvünk legyen. Ugyanúgy,
ahogy az ellenzék is, volt polgármesterünk, Érsek Zsolt is kapott már médiafelületet a Hatvan
Tv-ben és elmondhatta azt a hírt, amikor más időpontban ezt nem lehetett megtenni, ugyanúgy,
ha olyan közleményetek van, ami a köz érdekében van, esetleg sérelmetek, nyugodtan el lehet
mondani a Tv-ben is, tehát nincsen lekódolva a Tv az ellenzék részére sem. Én azt mondom,
hogy jól működnek és a programok profin meg vannak szervezve, tehát ezt lehetett a városi
rendezvényeken, a 20-i rendezvényen is profin, ügyesen, flottul ment minden, ahogyan kellett.
A Bosch-al kapcsolatosan az a helyzet, hogy a Bosch rendezvényeket külsős cégek csinálták
anno, gyakorlatilag a Bosch szerződött velük. Most a Média-Hatvan Kft. úgymond közvetve is
részt vesz a Bosch nap szervezésében, meg ami volt a strandon és nagy megelégedéssel
töltötte el őket a leszervezése az egész ügynek.
A bizottsági ülésre megérkezett Bagyinszki Gyula.
Palik Józsefné bizottsági tag
Örömmel üdvözlöm, hogy megtisztelte a bizottságot, hogy eljött az ülésünkre. Én nem vontam
kétségbe, hogy jól működik a Média-Hatvan Kft., illetve hogy mennyi mindent megcsinált.
Nekem csak kérdéseim vannak az üzleti tervével kapcsolatban. Az üzleti tervben a táblázat
nem tartalmaz mértékegységeket, de feltételezem, hogy ezt eFt-ban adják meg. Javasolnám,
hogy írják oda legyenek szívesek, hogy azért érthető legyen. A hírlap és webfelület
szerkesztést nem saját dolgozó végzi, ez 3.540 eFt. Miért? - hiszen van 11 fő alkalmazásban.
Nincs olyan végzettségük?
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Bagyinszki Gyula ügyvezető
Nem, ezek úgy vannak, hogy a weboldalhoz tartozó minden egyes momentumot mi saját erőből
nem tudunk megoldani, ezért veszünk igénybe külső szolgáltatót. Tehát ebben benne van
minden, ami ahhoz kell, hogy a weblapot tudjuk üzemeltetni. Ez nem csak munkaerő effektíve,
hanem ez egy informatikai rendszer is. Ezeket muszáj fenntartani, egyetlen weboldal sem úgy
működik, hogy van egy ember, aki csak feltölti a cikkeket például, azért kell nekünk külső
munkatársat is igénybe venni. Nyilván a 11 fő úgy van számolva, hogy abban van 1, aki ezzel
foglalkozik, illetve a hírlaphoz tartozó facebook applikációnkat szintén ő üzemelteti, ő foglalkozik
azzal, hogy a cikkeket mindig napirenden tartsa, a posztokat írja, vizsgálja és elemzi, értékeli,
illetve a megjelenő hirdetéseket szintén ő intézi ahhoz, hogy ezek mindig működjenek
folyamatosan. Tehát lehet a facebook-on most már fizetett hirdetéseket vásárolni, de az nem
úgy működik, mint a boltban, hogy bemegyek és ott már csak úgy a rendelkezésemre áll,
nyilván ezeket fizetni kell, ezért mi cserébe kapunk statisztikákat, amiből lehet látni, hogy
mennyire olvasott, mennyire van értelme esetleg, mire kell jobban figyelni, mi az, amire jobban
vevők úgymond az emberek, tehát gyakorlatilag ez egy komplex szolgáltatás, amiből mi a
humán erőforrás részét a médiába be van jelentve és ő végzi kimondottan. Sajnos ez úgy nem
működik, tehát nekünk nincs alkalmazva olyan informatikus, aki mondjuk rendszergazda szintű
és ezt ő tudná nekünk. Gyakorlatilag ha bármi összeomlik mondjuk egy weboldal hátterében,
akkor azt ő megoldja, tehát ilyenünk nincs, valóban. A kérdésre az egyszerű válasz az, hogy
ilyen irányú szakképesítéssel rendelkező munkaerő nem dolgozik a médiában.
Palik Józsefné bizottsági tag
Akkor ezt bele kellett volna fogalmazni az üzleti tervükbe és akkor máris nem jön kérdésként.
Ez így teljesen érthető, világos. Ahhoz, hogy működjön, ehhez kell egy rendszergazda. Mit
takar az igénybe vett egyéb szolgáltatás, pl. Bosch rendezvény 27 MFt?
Bagyinszki Gyula ügyvezető
A tavalyi évben már lehetőségünk nyílt a Bosch családi napot megrendezni, illetve ahhoz egyéb
Bosch-os rendezvényekbe is közreműködni, mint pl. a jótékonysági koncertjük, ahol a Bosch
Big Band játszott, illetve a Domonyvölgyben megrendezett karácsonyi köszöntő vacsorájuk.
Mivel ezeknek a beszállítói listája több, mint kétszáz, ezért őket nem tüntettem fel külön-külön
egyesével az üzleti tervben, mert egyszerűen lehetetlen, olyan sorok lettek volna, hogy tíz oldal
csak és gyakorlatilag ugyanott tartunk, hogy ha összeadom a számokat, akkor ez
nagyságrendileg ilyen 27 MFt-ra jön ki abban az esetben, hogyha 43 MFt-ot elköltenek nálunk.
Ez röviden úgy néz ki, hogy a szolgáltatások többségét mi közvetített szolgáltatásként oldjuk
meg nekik pont azért, mint egy ügynökség, de nem akkora haszonkulccsal, ez a városnak egy
stratégiai partnere, tehát nem szeretném vagy nem lett volna célja senkinek, úgy gondolom
ezzel mindenki egyetértett, hogy egy stratégiai partnernél a nyerészkedés legyen az első
számú cél, inkább az, hogy egy olyan rendezvényt bonyolítunk nekik, nagyon sok külső
munkatárs igénybevételével, amire tavaly azt mondták, hogy az elmúlt öt évben még nem volt
ilyen és mi ezt a színvonalat szeretnénk fenntartani. Ennek a költségeit, ami nyilván nagyon sok
esetben, akár a Bosch külön szól, hogy ő tőle szeretné vagy mi találunk rá megfelelő
szakembert vagy céget, azokat mi kiszámlázzuk nekik, azt 27 MFt körüli összegre saccolom az
idén, mert már jelezték, hogy a tavalyinál egy kicsit kevesebbet szeretnének elkölteni erre a
napra, ezt én így arányosítottam nagyjából. Ebben a sorban gyakorlatilag ezek az összegek
szerepelnek, de nem tudom szétbontani őket, illetve szét tudnám, csak 10-15 oldalon keresztül
a beszállítói listát lehetne sorolni.
Papp István bizottsági elnök
Gyakorlatilag ezt nem mi fizetjük, hanem ők adják nekünk.
dr. Szikszai Márta jegyző
Ennek a bevételi oldala is megvan.
Papp István bizottsági elnök
Azt hitte Palik Józsefné, hogy mi fizetjük.
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Bagyinszki Gyula ügyvezető
Nem, ott van, ha a második sorba megyünk, hogy a vállalkozói árbevételek 48 MFt.
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a költségvetés 30%-át majdnem erre fordítjuk, de ott van a
vállalkozói árbevétel, megkapjuk tőlük ezt a pénzt, a tavalyi 2,7 MFt volt csak ennek a családi
napnak az a bevétele, ami a média oldalán profitként mutatkozott, ami a korábbi évekhez
képest a nulla forinttal szemben nagyon sokkal több és mindegyik másik rendezvényen is
sikerült azért valamennyi profitot hozni a cég számára. Ezeket én is így tüntettem fel. Én azt
gondolom, hogy ez egy újabb lehetőség vagy újabb nyitás a stratégiai partnerünk felé.
Palik Józsefné bizottsági tag
Mit takar a személyi jellegű egyéb megbízási díj, 12.810 eFt?
Bagyinszki Gyula ügyvezető
Nagyon sok olyan eset van, amikor valaki számunkra olyan szolgáltatást nyújt, amit mi nem
fölveszünk alkalmazásba havi szinten, hanem megbízási díjjakkal térítjük meg azt a humán
erőforrást, amire nekünk nincs kapacitásunk és akkor ezt ő ilyen megbízási díjak, de személyi
jellegű ráfordítás, tehát ezt nem cégeknek, ezt magánszemélyeknek vagy egyéni
vállalkozóknak vagy olyan embereknek, akiket amúgy nem tudunk másképp alkalmazni, így
alkalmazzuk. Egész évben, havi bontásban, ez egy jóval jelképesebb összeg.
Papp István bizottsági elnök
Van olyan, pl. a tördelőszerkesztő úr, ő is úgy tudom, hogy ilyen alkalmazásban van.
Bagyinszki Gyula ügyvezető
Igen, van több ilyen.
Papp István bizottsági elnök
Tehát magyarul beszámláz.
Bagyinszki Gyula ügyvezető
Vagy beszámláz vagy megbízási díj.
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Nonprofit Kft.-ről van szó, vállalkozási tevékenységet is végez, végezhet természetesen.
Alapkövetelmény, hogy egy vállalkozási tevékenység nem lehet veszteséges, nyilván a
nonprofittól, tehát az természetesen az önkormányzati pénzekkel működik, mint nonprofit kft.,
tehát onnan nem vonhatunk el pénzt, még akkor is, ha az ügyvezető igazgató úr úgy
fogalmazott, hogy stratégiai partner a Bosch és ez nem egy profit maximalizálás, de azért egy
szerény eredmény ebben az évben is természetesen van. Tehát ez a vállalkozási tevékenység,
a rendezvényszervezés a saját lábán jár, a bevételben kiadásban megjelenik a már igénybe
vett, meg azok a bérköltségek, meg egyebek, amiket ők fordítanak rá, de ezzel együtt is az
árbevétel lényegesen magasabb, tehát eredményesebb ez a tevékenység.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúan 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, 1 tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
73/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról, célprémium feladat kiírásáról és az
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ügyvezető munkaszerződésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12. cgsz.: 10-09-031348) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016.
gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.
Határidő: 2016. február 12.
Felelős: Hatvan város polgármestere
74/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról, célprémium feladat kiírásáról és az
ügyvezető munkaszerződésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12. cgsz.: 10-09-031348) alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
részére a jelen határozat mellékletében meghatározott célprémium feladatot ír ki.
Határidő: 2016. február 12.
Felelős: Hatvan város polgármestere
75/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit
Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról, célprémium feladat kiírásáról és az
ügyvezető munkaszerződésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a MédiaHatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével 2015. június 30.
napján megkötött munkaszerződést a jelen határozat melléklete szerint módosítja akként, hogy
az ügyvezető munkabérét bruttó 450.000,-Ft/hó, azaz bruttó Négyszázötvenezer forint/hó
összegre emeli.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterér a munkaszerződést módosító
okirat aláírására.
Határidő: 2016. február 12.
Felelős: Hatvan város polgármestere

5. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének
elfogadásáról és célprémium feladat kiírásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
A lakásüzemeltetéssel kapcsolatos döntését még nem hozta meg a képviselő-testület,
elnapolásra került. Ha a képviselő-testület másképp dönt, mint ami az üzleti tervben leírtak, ez
borítja az üzleti tervet. Gyakorlatilag a képviselő-testület nem is dönthet akkor másként?
Megelőzte a kocsi a lovat szerintem. Az lett volna a helyes, ha a képviselő-testület meghozza a
döntését és a Kft. ezt majd végrehajtja. Most éppen ez fordítva történik és még van itt, amit
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szeretnék idézni, hogy „Az új lakbérrendszer bevezetése előtt még egy felmérés szükséges.”
Aki minden papírt, adó és kereseti igazolást, iskolalátogatási igazolást és minden egyéb kért
dokumentumot benyújtott október-novemberben, azt miért kell újra bekérni? Miért nem csak
azoktól kérjük be, akik ezt elmulasztották? Néhány hónap múlva nem értem, miért kell ezt így
rendezni? Arra szeretnék választ kapni, hogyha még nem döntött a képviselő-testület, akkor mi
lesz itt az üzleti tervvel, újra fog készülni?
dr. Szikszai Márta jegyző
A képviselő-testület az úgy nem igaz, hogy nem döntött, mert félig már döntött. Tehát a
koncepcióban az irányvonalat, a konstrukciót, azt már eldöntötte. Lakásrendelet módosítás is
készült, de itt a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetője az önköltséget átszámolta, mert
nyilvánvaló, hogy ennek a szervezetnek az önköltsége más lett, mint az előző
városgazdálkodási kft. által számított önköltség volt, más a személyi állomány, másféle béreket
kell fizetni. Lehet, hogy hatékonyabb konstrukcióban el tudja látni és itt, amikor már készült a
rendelet és készült az üzleti terv, ügyvezető asszony jelezte, hogy ők kevesebb önköltséget
számoltak, tehát hogyha ez a képviselő-testületnek egy olyanfajta döntés is lesz, hogy döntsön,
a koncepcióhoz képest, kisebb számok lesznek benne. Tehát mindenféleképpen kedvezőbb,
lehet, hogy a lakás önköltségét nem 580,- Ft/m2-re, hanem 530,- Ft/m2-re kell beállítani, tehát
most a nagyságrendeket mondtam.
Palik Józsefné bizottsági tag
Akkor ez közben módosulhat. Tehát lehet módosítani az üzleti tervet?
dr. Szikszai Márta jegyző
Nem, az üzleti tervvel ő az önköltségét számolta. A képviselő-testület nyilvánvaló, hogyha már
a koncepcióban az 580,- Ft-os négyzetméteres önköltségi árat elfogadta, akkor én feltételezem,
hogy az 530,- Ft-at is el fogja fogadni. Tehát rosszabb helyzetbe nem kerülnek sem a bérlők,
sem az üzemeltető Kft., sem az önkormányzati büdzsét nem terheli meg jobban a
koncepcióban elfogadott irányvonalakhoz képest.
Palik Józsefné bizottsági tag
Az új lakbér mikor bevezetése kerül, újra minden papírt bekérünk?
Maruzsné Németh Beáta ügyvezető
Nem minden papírt, csak a jövedelmi igazolást, mert az elmúlt félévben volt a felmérés és azóta
kerülhettek emberek olyan anyagi körülmények közé, hogy nem tudnak a költségelvűbe bent
maradni, illetve a szociális lakók között is lehet, akit át lehet sorolni költségelvűbe. Tehát nem
minden papírt, csak az anyagi helyzetre vonatkozóan.
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Mint látható a számokból, itt azért átrendeződött erre az évre a feladat, meg a tevékenység
ennek a társaságnak, tehát most nemcsak, mint könyvviteli szolgáltató, a múlt évhez képest
jelentősen bővültek a tevékenységekkel. A könyvviteli szolgáltatás tevékenységhez annyit, hogy
múlt évben 24,5 MFt önkormányzati támogatást kapott a társaság, hogy ezt a tevékenységet
szolgáltatásként a többi önkormányzati vállalat részére nyújtsa. Megcéloztuk, hogy legyen ez az
üzletág úgymond önjáró, térítsék meg a szolgáltatás költségeit, az azt igénybe vevők. Nem
sikerült teljes egészében ezt egy év alatt elérni, azt mondtuk, hogy majd következő év január 1től, de már ebben az évben is mintegy 13 MFt-ot megtakarított a társaság, tehát ez,.az
önkormányzat költségvetése, tehát ezt az összeget a 10,8 MFt pontosan, amit fog az
önkormányzat adni támogatásként.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta:
76/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Gazdasági
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról és
célprémium feladat kiírásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla
utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság 2016. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.
Határidő: 2016. február 12.
Felelős: Hatvan város polgármestere
77/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Gazdasági
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról és
célprémium feladat kiírásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla
utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a jelen határozat mellékletében meghatározott
célprémium feladatokat ír ki.
Határidő: 2016. február 12.
Felelős: Hatvan város polgármestere

6. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról és
célprémium feladat kiírásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Látom, hogy nyereséget terveztek itt is. Én azt szeretném kérni, hogy az ételek minősége,
tudom, hogy szigorú szabályozás alatt áll, egyre jobb lesz ez a dolog, csak most azt a
jelzéseket kaptam, hogy az adagokkal vannak problémák, hogyha ezt orvosolnátok. Nem
óvodából kaptam jelzéseket, mert ott azzal nincsen gond, iskolából kaptam, hogy ott vannak
gondok az adagokkal.
Smid Julianna ügyvezető
Mindenféleképpen kontrollálni fogom.
Papp István bizottsági elnök
Én, amit ettem levest, én is főzök sokat, nekem a leves pl. sós. Itt sokszor látom, eszünk itt
közösen az ebédlőben, hogy sokan hoznak a zsebükben, sózzák a dolgokat. Otthon én
alulsózóm a levest és az nekem már jó. Ez relatív, hogy kinek sós és kinek sótlan. Én azt
mondom, hogy a közétkeztetés rendben van, köti őket a kormány által előírt rend, törvény és
most a kettő között vannak. Úgy csinálják, jól csinálják, ha nem, akkor megbüntetik, ha az
ember úgy akar, mint otthon, akkor megbüntetik lehet és nem is kicsit. A húsbotrány, amit ránk
küldtek, az provokáció volt, tudjuk nagyon jól, azóta el is hallgatott mindenki, én szívesen
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elbeszéltem volna négyszemközt az főosztályvezetővel, aki ránk küldte ezt a társaságot. Én azt
mondom, ha gond van az adagokkal, nézzétek meg, előfordul, mert tudjuk, látjuk, hogy a
gyerekeknek ízlik - nem ízlik, stb., de nagyjából rendben vannak a dolgok. Nyilván, hogy az
ízlésünk más, kötnek a törvényi szabályozások, mindent nem tudunk úgy csinálni, hogy
mindenkinek jó legyen, de azt mindenképpen nézzétek meg, hogy képviselő asszony melyik
iskolában volt, mert megkérdezzük. Szóljatok, hogy az adagokra figyeljenek oda.
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Ehhez a képviselő asszony szóba hozta az eredményt, hogy látja, itt is van. Ahogy a
bevezetőben említettem, követelmény, hogy minden társaság eredménnyel működjön, de ha
megnézzük itt a kiírást, ilyen belső árnyalatait, nem ösztönözzük azt, hogy ezt növelje. Azt
mondjuk, azt javasoljuk, hogy érje el az 1,7 MFt-ot, ha alatta teljesít, nyilván akkor nem kap
semmit, tehát nincs ilyen arányosítás, de ha fölötte teljesít, akkor sem ösztönözzük, hogy most
1-2-3%-kal, legyen eredményes, de éppen az Ön által célzott mondattal, nehogy itt az legyen,
hogy eredményesek legyünk, közben meg csökken az adagmennyiség, stb. Tehát itt a 400.000
adagszámot emelném ki ösztönzőként, az egy olyan dolog, hogyha azt eléri, lesz 440.000450.000 vagy 500.000, ami azt jelenti, hogy ízlik az-az étel és akkor ösztönözzük erre.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatokat hozta:
78/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési
Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról és célprémium feladat
kiírásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca
2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű
Társaság 2016. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.
Határidő: 2016. február 12.
Felelős: Hatvan város polgármestere
79/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési
Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról és célprémium feladat
kiírásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca
2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetője részére a jelen határozat mellékletében meghatározott célprémium
feladatokat ír ki.
Határidő: 2016. február 12.
Felelős: Hatvan város polgármestere
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7. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról
és célprémium feladat kiírásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Itt ajánlani tudunk, hiszen tíz tulajdonosa van a szövetkezetnek, nem csak az önkormányzat, az
összes, ami itt szerepel.
Papp István bizottsági elnök
Igaz-e, hogy a tagoknak kell majd kapálni?
Lisztik Lászlóné ügyvezető
A Szociális Szövetkezet alapszabálya úgy módosult egy törvényi változással, hogy a Szociális
Szövetkezet tagjainak kötelezően részt kell venniük a szövetkezet irányításában és
munkájában.
Papp István bizottsági elnök
A munka az mit jelent, effektíve kétkezit?
Lisztik Lászlóné ügyvezető
Nem, ez attól függ, hogy kiről van szó. Végül is effektíve kétkezi munka is lehet, ha a
szövetkezet tagja ezt tudja csinálni vagy akár lehet pályázatírás, növényvédelem pl. irányítja a
növényvédelmi munkát, tehát ki milyen feladatot lát el. Most ha valaki azt vállalja, hogy kétkezi
munkát végez, de neki a végzettsége, képzettsége, gyakorlati tapasztalata az más, de ezt így
ilyen levezetésképpen megteheti.
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
December elején került ez a dolog napirendre. Tanulmányoztuk a szövetkezet alapító okiratát,
több tízoldalas dokumentum, és abban van egy ilyen kitétel, hogy a tagok, alapítók és a
személyes közreműködésre kötelezettek.
dr. Szikszai Márta jegyző
Ezt egyébként a Ptk. előírja a tagok személyes közreműködését.
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Ennek nem felel meg a szövetkezet. Most a közeli napokban úgy tudom, lesz is egy
közgyűlésük, amikor ezt a kérdést rendezni kell. Ami a gazdálkodást illeti, itt a likviditáson van a
súly.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatokat hozta:
80/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szociális
Szövetkezet 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról és célprémium feladat kiírásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza
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Hatvan város polgármesterét arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén
részt vegyen és azon Hatvan Város Önkormányzatát képviselje.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén
igennel szavazzon a Hatvani Szociális Szövetkezet 2016. gazdasági évre vonatkozó
üzleti tervének elfogadása tárgyában.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén
igennel szavazzon a Hatvani Szociális Szövetkezet igazgató elnöke részére a jelen
határozat mellékletében meghatározott célprémium feladat kiírásáról.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere

8. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Én, mint bizottsági elnök azt mondanám, hogy ilyen jól nem álltunk még soha, mint most. Az
adóbevételek növekedtek szerencsére, annak is köszönhető, hogy volt bizonyos ellentét a régi,
nem a mi éránkban, még a 2015. előtti érában bizonyos ügyletek nem úgy mentek a nagy
cégekkel kapcsolatosan, ahogy normális helyen kellett volna, de mi törekedtünk a
megegyezésre és ennek a megegyezésnek nagyon sok hozadéka lett, tehát nem könyveltek ki
bizonyos bevételeket, hanem itt hagytak és ezzel a várost gyarapították anyagilag, de mi is
megteszünk mindent azért, pl. nagy cégünk a Bosch, ami itt van, polgármester úr nem tudom
oda ment-e, a sajtótájékoztatóra, kapott a Bosch egy 500 fős fejlesztést, de bejelentette, illetve
még nincs bejelentés alatt, de nemsokára meg fog történni, hogy egy 22 milliárdos beruházás
lesz a Bosch részéről az állam közreműködésével és ezzel kb. 1.000-1.500 embernek lesz új
munkahelye, csak most már megfelelő szakember gárda kell, hogy ezt meg is tudják csinálni.
Most 5.500-6.000 fő körül van, úgy tudom a létszám a Bosch-ban a külsősökkel együtt, de ez
gyakorlatilag itt fog megvalósulni helyben és ez a városnak is nagyon jó lesz. Itt lehet látni a
költségvetésben azt, hogy a feltöltéseknek köszönhetően plusz lehetőségeink adódtak, amit ki
is használunk. Tehát lehet látni azt, hogy az önkormányzat saját erőből készíti el pl. a régen
várt gyermekmedencét, ami nagyon fontos és nagy igényeket elégít majd ki és nagyon jól meg
fogjuk csinálni, szép lesz, jó lesz. Majd egy pár szót lehetne mondani erről a kúttisztításról is,
hogy tudjanak itt a képviselő társak és a meghívottak, tisztségviselők tájékozódni. Lehet látni,
hogy saját erőt tettünk be az útfelújításokba, a könyvtár felújításába, a járdák felújításába, a
közvilágítás felújításába, a civil szervezetek megkapják ugyanazt a pénzt, a városi
rendezvények megmaradtak, tehát gyakorlatilag működési hiánya nincs a városnak. Ez a 369
MFt a sportcsarnokra, az is egy szép feladat, amit meg szeretnénk oldani, de az is lehet, hogy
közben az a pénz, a 170 MFt, ami a kórháznál kint volt vagy kint van még, addig bejön vagy az
elhíresült szárazmalom projektből azok a tételek, amit most kifizettünk, azok is visszaérkeznek
és azt jelenti, hogy arra se lesz szükség, hogy azt a pénzt hitelből mi beletesszük a
sportcsarnokba. Én azt mondanám, hogy a távlati terveink között van még egy új zeneiskola
építése is, mert az a zeneiskola már borzasztó, nagyon régi, ezt is egy részét pályázatból és
önerőből is egy praktikus kis zeneiskolát szeretnénk építeni ugyanazon a helyen. Polgármester
úrral már egyeztettem és ő sem mondta, hogy nem, a többieknek is tetszik, gondolom az
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ellenzéki képviselőknek is, hogy egy normális, új iskolát építsünk az elkövetkező két-három
éven belül, akár önerőből is, mert nem egy nagy beruházásra gondolok. A pénzügyi része az
önkormányzatnak és itt az egész tisztségviselői kar nyugodtabb légkörben dolgozik, mint
dolgozott, ezáltal hatékonyabbak is és jobb kedvvel jönnek be a munkahelyre és ezt
szeretnénk, ha továbbra is megmaradna és együtt tudjunk dolgozni a városért.
Marján János bizottsági tag
Tegnap este elég alaposan áttanulmányoztam, mert nem volt időm átjönni a Gazdálkodási
Irodára. Amit én mindig hiányolok a költségvetésből, mindig a tény és a terv, meg hasonló
dolgok, itt megint nem láttam a 2015-ös tényeket, majd meg fogom kérdezni, de a bevételeink,
a helyi iparűzési adó, meg mások, alultervezettek-e vagy sem? Mennyi tartalék van még
ebben? Azt látom, hogy 800 MFt-tal több volt a feltöltésünk, mint tavaly év végén és ahhoz
viszonyítva ez a 2,5 milliárd forintos iparűzési adóbevétel soron hozott összeg szerintem ez
alultervezett történet. Ha ez igaz, akkor még jobban áll a költségvetés, mint amiről
beszélgetünk. Egy kitételem van, a szárazmalom, meg a Városüzemeltető Rt. részére, az a
pénz nem a miénk lesz, hanem az elmegy másfelé, nekünk akkor van gondunk, hogyha azt
nekünk majd ki kell fizetni pluszba tulajdonosi kötelezettségként.
Bánkutiné Katona Mária irodavezető
A bevételek számbavételekor figyelembe vettük az adófeltöltést, de teljes egészében nem, mert
általában mindig május végén, amikor beadják a bevallásokat, akkor derül ki, hogy valós-e az
adófeltöltés, ami év végén az önkormányzat számlájára érkezett. Itt a teljesítésre elmondható,
hogy ilyen költségvetést állítottunk össze, az annak is tudható be, hogy a 2015. évet pozitívan
zártuk, tehát azokat a kötelezettségeket át tudtuk hozni pénzmaradványba, amit egyrészt a
képviselő-testület vállalt és a pályázatok elszámolásából nekünk januárban azt vissza kellett
fizetni. Év végén nem volt folyószámlahitel igénybevétel, tehát a hitelállományunk december 31én nulla. A beszámoló április végén jön a testület elé, most nagy erővel dolgozunk a
beszámolóval, de elmondható, hogy sikeres volt a tavalyi év, tehát meg tudtuk azokat a
feladatokat oldani, amit a képviselő-testület meghatározott részünkre és pozitívan tudtuk az
évet zárni. Az iparűzési adó bevétel esetében mondhatjuk azt is, hogy van tartalék, de nem
tudjuk, hogy ez tényleg valós tartalék-e, majd a cégek iparűzési adóbevallásakor derül ki
(májusban), hogy keletkezik-e visszafizetési kötelezettség az adófeltöltésből. Tehát nagyon
nehéz az iparűzési adót megtervezni úgy, hogy valósan, teljes egészében mi fog teljesülni, mert
múlik a májusi időszakon és hogy a vállalat egész évben hogyan működött. Ami behatárolja,
december 20-án mennyi adófeltöltést utal az önkormányzat számlájára A nagy adófizetőktől
minden év novemberében előzetes adatot kérünk az adófeltöltésükről, soha nem azt takarja,
ami végül is december 20-án a számlánkra érkezik. Tehát azért teljes egészében nem
gondolom, hogy pont annyit kellene betervezni, mint tavaly teljesült, mert azt nem biztos, hogy a
2016 évben is bevételként jelentkezik. A kiadási oldalon betervezünk olyat, aminek nem lesz
fedezete, akkor pedig probléma lesz. Nem baj, ha esetleg több jön, mert akkor jövő évre megint
tudunk egy kis pénzmaradványt odatenni a következő évi fejlesztésekhez.
Marján János bizottsági tag
A 369 MFt-os történettel kapcsolatban vannak félelmeim. Ez a csarnok már húzódik elég régóta
és vannak olyan fejlesztéseink, amiket meg kellene csinálnunk. Ennek mi a realitása? - mert a
tao feltöltése nem úgy zajlik, ahogyan kellene.
Papp István bizottsági elnök
Azért megy és azon leszünk, hogy ez menjen is. Szerintem lesz a közeljövőben lesz reális
alapja, hogy ez elinduljon.
Marján János bizottsági tag
Ezzel csak arra akartam kilyukadni, hogy ha nem realitás ez a történet, akkor ezt a pénzt át
lehessen csoportosítani olyan dolgokra ebben az évben, ami már működőképes és eredményes
lehet. Akár politikai szempontból is fontos lehet, hogy történjenek átadások meg fejlesztések,
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illetve gazdaságilag is indokolt lenne, hogy az idén megvalósuljanak azok a projektek és
beruházások.
Papp István bizottsági elnök
De mi nem tehetjük azt, hogy ezt a pénzt elköltjük és utána nincs. Addig, amíg ez
konkretizálódni nem fog, olyan április-májusban fog konkrétan, hogy az idén ez elindul vagy
esetleg jövőre indul el, akkor tudunk lépni csak, de addig nem tudunk lépni, mert ezt a pénzt
addig nem adjuk oda sehova, mert ez nekünk kell és elinduljon egy normális sportcsarnok,
amire városi igény is van. Tehát nemzetközi meccseket is lehessen rendezni. Folynak
tárgyalások különböző emberekkel, beruházókkal, akik idehozzák a tao pénzeket, nagy cégek,
stb. Majd meglátjuk, hogy mire jutunk, de jó irányba van, amellett, hogy megint gáncsoskodás
történt, tehát volt, aki a tao-t gyűjtötte, valakik megfenyegették, hogy ne csináljon ilyet.
Bánkutiné Katona Mária irodavezető
Ezt hitelből szeretnénk, ezt máshová nem lehet átcsoportosítani, mert ez kormányengedély és
csak erre a célra kérhetjük.
Marján János bizottsági tag
Lehet, csak módosítani kell akkor a történetet. Mindent lehet.
Papp István bizottsági elnök
Ugyanúgy megkaptátok a 38 MFt-ot a műfüvesre is, a költségvetésbe bele van téve, tavaly nem
volt benne, csak ígérték, de mi beleraktuk.
Marján János bizottsági tag
Ha már ez szóba került, én majd délután polgármester úrral egyeztetni fogok, de viszont nekünk
megvan arra a pénzünk, hogy ezeket a beruházásokat megvalósítsuk és az idén, tehát ez nem
úgy zajlik, hogy azért kérünk, hogy majd lesz valami és majd történik valami, ráadásul nem is
hitelből. Ez azért fontos, hogy valami, amit elkezdünk beruházás, az befejeződjön. Ha ez nem
tud befejeződni, akkor vissza kell mondanunk tao-kat, meg hasonlókat és amíg van egy
ígéretünk, hogy majd ebből lesz valami, az egy ígéret, itt meg már konkrét pénzekről van szó.
Ezért fontos az, hogy ezek a beruházások megvalósuljanak és ne záruljanak le úgy, hogy
vissza kell adnunk bármit is. A szárazmalomra visszatérve, egy sikeres történetnek indult és
nem lett az. Nem tudjuk, hogy mennyi lesz az a pénz, amit mi bebukunk ezzel kapcsolatban.
Papp István bizottsági elnök
Itt már többet nem bukunk be, hanem visszakapunk pénzt szerintem, mert egyértelmű dolgok
vannak, majd meglátjuk.
Marján János bizottsági tag
Nem akarok személyeskedni, a költségvetésből én azt látom, hogy vannak benne tartalékok és
a város ezt tudja tartani szerencsére. A Bosch beruházásnak nagyon örülünk. Azt nem tudom,
hogy az az 1.500 fős történet nagy állami beruházás lesz, az ami az M3-as közelében valósul
meg vagy azon kívül.
Papp István bizottsági elnök
Ez most egy külön, amin ma van, a sajtótájékoztató, az meg a 22 milliárd, egy másik. Kettőről
beszélek.
Marján János bizottsági tag
Most, hogyha ezekről beszélgetünk, akkor itt az adótörténet is, nem veszik igénybe azokat a
kedvezményeket, amiről beszélgettünk eddig, mert most, hogy ez lejár vagy most újból indul,
akkor ezek az adófeltöltések ebben az évben még magasabbak lehetnek.
Papp István bizottsági elnök
Ez állami támogatás is lesz ez a 22 milliárd, úgy mint Kecskemétnek, az állami.
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Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
81/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi
költségvetési rendeletének elfogadásáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

9. napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségéről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, nem szavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatokat hozta:
82/2016. (II. 10.) 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. §-a (3) 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: 2016. február 13.
Felelős: Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján
83/2016. (II. 10.) 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 felhatalmazza a polgármestert, hogy Hatvan
város 2016. évi költségvetésében fejlesztési célok között szereplő Sportcsarnok építés
megvalósítása érdekében 369.472 eFt kölcsön felvételére a Kormány engedélyét kérje.
Határidő: 2016. március 11.
Felelős: Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján
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10. napirendi pont
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház Alapítványi Bál támogatásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Palik Józsefné bizottsági tag
Támogatni fogom nyilvánvaló, csak akkor ez ugye a költségvetésben is megjelenik?
dr. Szikszai Márta jegyző
Igen, külön soron.
Palik Józsefné bizottsági tag
Mert, hogy még nincs a módosítása.
Papp István bizottsági elnök
Azért adjuk ezt, mert akkor fizetni kellene a bérleti díjért.
Bánkutiné Katona Mária irodavezető
200 eFt-tal indultunk és utána derült ki, hogy plusz ÁFA és azért tettük, tehát van 20 MFt
általános tartalék és onnan kerül a következő rendelet módosításba majd átcsoportosításra.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
84/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház
Alapítványi Bál támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház Alapítványi Bál
megrendezéséhez bruttó 254.000,-Ft összegű támogatást nyújt, melyből 200.000,-Ft összeg
Hatvan város 2016. évi költségvetésébe beépítésre került, 54.000,-Ft az általános tartalékról
kerül átcsoportosításra.
Határidő: 2016. február 12. (támogatási szerződés aláírása)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

11.

napirendi pont
Előterjesztés a „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

feladatok

Palik Józsefné bizottsági tag
270 MFt három évben, az évente 90 MFt, ebben a növényzet is benne van vagy csak a
munkadíj? - mert hogy nekünk van egy saját kertészetünk, illetve nem lenne esetleg jobb
elláttatni, mint hogy ennyi pénzt kifizetünk? Mi van benne ebben a 270 MFt-ban a három
évben? A virágok is benne vannak, a növényzet is, minden?
dr. Szikszai Márta jegyző
Nagyon sajnálom, hogy Vörös József nincs itt, a Városgondnokság vezetője. Szerintem nincs
benne.
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Tóth Ivett osztályvezető
Közbeszerzési törvény alapján a nettó becsült érték az mindig azt az értéket jelenti, ez nem
mindig egy valós érték, hanem a beérkezett felmérések alapján, a törvény erejénél fogva
kötelező a legmagasabb értéket figyelembe venni, tehát ez egy olyan külön kritérium, ami a
reális piaci áron szereplő értéktől általában fölfelé tér el. Tartalmát tekintve a Városgondnokság
esetében három közbeszerzési eljárás kerül lebonyolításra. Az előző bizottsági ülésen már egy
megtörtént, illetve ez a kettő, ez nyílt eljárás alapján jelenik meg. A pontos tételek összeadását
a Városgondnokság vezetője egyeztette.
Bánkutiné Katona Mária irodavezető
A virág nincs benne.
dr. Szikszai Márta jegyző
Ez a munkadíj három évre.
Palik Józsefné bizottsági tag
Ez borzasztó sok. 90 MFt évente? Az nagyon sok.
Marján János bizottsági tag
Két kérdésem lett volna Vörös Józsefhez, hogy csináltak-e olyan tanulmányt, ami a saját
munkával végzett kaszálás technológiáját, meg gépbeszerzést jelentené, mert ezt itt az
előterjesztésben nem látom. Sokkal jobb, mert 270 MFt, korábban Szabó Ottóval, meg
másokkal beszélgettünk erről, hogy nagyon sok munka ez és nagyon sokrétű feladat, viszont jó
lenne tudnunk, hogy ez mennyibe kerülne, hogyha mi végeznénk el. Ezt én nem látom. Ha azt
mutatja ki a rendszer, hogy ezt érdemes megpályáztatni, akkor támogatom, de így nem nagyon
értem ezt az előterjesztést.
dr. Szikszai Márta jegyző
Ha ésszerűen belegondolunk, ez idényjellegű feladat, annyiban, hogy a zöldterületeknek a
gondozása az áprilistól októberig feladat, intenzíven pedig májustól szeptemberig. Most azért
munkaerőt foglalkoztatni a maradék 4-5 hónapban, hogy ebben a 7 hónapban ez a feladat
elvégzésre kerüljön, nem tudom, hogy a számítások mit igazolnának, valószínűsítem, hogy a
külsős vállalkozó bevonása felé billentené ezt az egész történetet, másrészt nagyon elavult a
géppark. Tehát a kis kézi fűnyírótól kezdve a több tízmilliós közterület-fenntartó gépeken
keresztül sok mindent kellene beszerezni, ebben az évben elindulunk vele. Most egy ilyen
járdaseprűgépet, kisgépet, illetve egy nagygépet is szeretnénk beszerezni. Erre is kialakul a
konstrukció, hogy hogy tudjuk a legrugalmasabban, legkönnyebben ezeket a gépeket
beszerezni, de két gép nem fogja megváltani a világot. Tehát, hogyha feláll egy olyan géppark
két-három éven belül, mire ez a közbeszerzés lejár, amivel már a személyi állományt hozzátéve
ugyanezen a színvonalon el tudjuk látni, akkor újragondolandó, de jelenleg a géppark sincs
meg, másrészt a személyi állományt csak az évnek bizonyos részében tudjuk erre a feladatra
kihasználni.
Papp István bizottsági elnök
Volt olyan például a Városgondnokságnál, hogy 1 m2 egy liter benzin.
dr. Szikszai Márta jegyző
Nem egy liter, hanem 8 deci.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen, 2 tartózkodással és nem
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
85/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvan városban
szükséges zöldterület-rendezési feladatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan városban szükséges zöldterületrendezési feladatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít uniós eljárásrend
szerinti, nyílt eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 270.000.000.-Ft.
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a Hatvani Városgondnokság éves
költségvetéseibe betervezésre kerül.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan városban szükséges
zöldterület-rendezési feladatok megrendelése” elnevezésű, nettó 270.000.000.-Ft becsült
értékű, uniós eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 807/2015. (XI. 26.)
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles
eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Vörös József, Hatvani Városgondnokság vezetője;
4.) Gulyás Katalin, városi főkertész;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
6.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó.
Határidő: 2016. február 20. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
86/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvan városban
szükséges zöldterület-rendezési feladatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hatvan városban szükséges zöldterületrendezési feladatok megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében a közbeszerzési
tanácsadói tevékenységgel a VMC Consulting Kft.-t (székhely: 1147 Budapest, Jávorka
Ádám u. 47. Fszt. 1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt
bruttó 1.778.000.-Ft megbízási díjért.
A megbízási díj forrása Hatvan város 2016. évi költségvetésének 3. sz. mellékletében, az
önkormányzati városüzemeltetési feladatok, azon belül a város- és községgazdálkodás
költséghelyen szerepel.
Határidő: 2016. február 12. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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12. napirendi pont
Előterjesztés a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című
pályázat benyújtásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Marján János bizottsági tag
A belváros csapadékvíz elvezetése – most már három vagy négy éve mondogatom – eléggé
ramatyul van megoldva. Az a kérdésem, hogy ez a 400 MFt-os pályázat, amiről szó van, ez
beletartozik-e majd ebbe a történetbe, ugyanis a Hatvanas utcában folyamatosan el vannak
törve azok a csövek, amikről beszélünk és nem jut el a szivattyúig az átemelendő
vízmennyiség, hanem elszikkad a városban, ráadásul az elmúlt évek beruházásainál pedig úgy
valósultak meg ezek az építkezések, hogy megáll a víz folyamatosan. Nagyon örülnék neki, ha
ezzel kapcsolatban történne valami tervezés vagy valami állagmegóvás, mert ez így nem
tartható, főleg így, hogy ilyen szép lett a belváros. Nagy esők esetén ne legyen már az, hogy
ugrálunk egyik helyről a másikra, a pocsolyákba. A városháza előtt, aki végig jött, én gyalog
jöttem, elég érdekesen vannak megcsinálva. Tehát ezt műszaki tartalommal is fel kellene
tölteni, illetve ezt megoldani, hogy a belvárosnak a csapadékvíz elvezetése jusson el a
szivattyúházig.
Schósz Gabriella irodavezető
Ezekben az elemekben nincsen benne, amit Marján János most felhozott, viszont a Hatvanas
utcában a rendszer mosatását a Végsőéktől megrendeltük, velük van szerződésünk jelen
pillanatban, viszont a gépük nem jó, ezért halasztódik, de folyamatosan kérjük őket, hogy ezt
végezzék el. A város területén egyébként rendszeresen hozzuk be bizottsági ülésre és ezt
fogjuk is folytatni, ahol olyan javítási munkák vannak, hogy megáll a víz, akár az aknát kell
lejjebb helyezni, tudjuk, hogy nagyon sok ilyen probléma van, a pályázatba olyan részeket
igyekszünk beletenni, ahol egyáltalán nem megoldott a csapadékvíz elvezetés, ilyen pl. a Zrínyi
utcai kis zsákutca, ami a fatelep mellett van.
Marján János bizottsági tag
Az István király utca?
Schósz Gabriella irodavezető
Az István király utcában ott nem az önkormányzaté az összes telek. Az jelen pillanatban nem
teljesen önkormányzati ingatlan. Ezt már többször beszéltük ezt az István király utcás
problémát. Tehát sokkal krónikusabb problémákat szeretnénk a pályázatban megoldani, a
költségvetésben lehet látni, ami majd most kerül elfogadásra, a csapadékvíz hálózat javítására
ismét 10 MFt lesz elkülönítve és az ilyen problémákat, amit felvetett Marján János, ezeket
ebből....megoldani.
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag
A Vecsey térről se feledkezzetek el.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, tartózkodás és nem szavazat
nélkül a következő határozatokat hozta:
87/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Települési
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

62

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.3-15
kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című pályázatra, amelynek
a célja Hatvan város több utcáját érintő belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat
fejlesztése, rekonstrukciója. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 400.000.000,- Ft. A
támogatási intenzitás 100 %-os.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges
nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.
Határidő: 2016. február 18. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

88/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Települési
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15 kódszámú, „Települési
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című pályázat előkészítésére és lebonyolítására
pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselőtestületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles
eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1.) Kondek Zsolt képviselő;
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető;
4.) Kujbus Zsolt beruházási ügyintéző;
5.) Szabó-Széles Ivett pályázati ügyintéző.
Határidő: 2016. február 12. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

13. napirendi pont
Előterjesztés a „Szociális alapszolgáltatások
fejlesztése” pályázattal kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

infrastruktúrájának

bővítése,

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés határozati
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és
nem szavazat nélkül a következő határozatokat hozta:
89/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” pályázattal kapcsolatos döntésről
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a TOP-4.2.1-15 kódszámú,
„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázatban
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kidolgozott fejlesztést a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat részére, melyben új
központot kíván létrehozni A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
pályázathoz szükséges nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

14. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásával, a hatályos Számviteli
Politika módosításával, valamint a vagyonkezelői szerződés módosításának
elfogadásával kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, tartózkodás és nem szavazat
nélkül a következő határozatokat hozta:
90/2016. (II. 10.) 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
módosításáról, 2016. évi költségvetésének elfogadásáról, Számviteli Politika módosításáról,
Vagyonkezelői szerződés módosításának elfogadásával kapcsolatos döntésről 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 akként határoz, hogy a soron
következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a társulás 2015. évi költségvetésének a
módosítására jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,
hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron
következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
Határidő: 2016. február 17.
Felelős: Hatvan város polgármestere

91/2016. (II. 10.) 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
módosításáról, 2016. évi költségvetésének elfogadásáról, Számviteli Politika módosításáról,
Vagyonkezelői szerződés módosításának elfogadásával kapcsolatos döntésről 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 akként határoz, hogy a soron
következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a jelen határozat melléklete szerint a
Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról.
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Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,
hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron
következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
Határidő: 2016. február 17.
Felelős: Hatvan város polgármestere

92/2016. (II. 10.) 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
módosításáról, 2016. évi költségvetésének elfogadásáról, Számviteli Politika módosításáról,
Vagyonkezelői szerződés módosításának elfogadásával kapcsolatos döntésről 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 akként határoz, hogy a soron
következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a jelen határozat melléklete szerint a
hatályos Számviteli Politika módosításának elfogadásáról.
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,
hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron
következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
Határidő: 2016. február 17.
Felelős: Hatvan város polgármestere

93/2016. (II. 10.) 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
módosításáról, 2016. évi költségvetésének elfogadásáról, Számviteli Politika módosításáról,
Vagyonkezelői szerződés módosításának elfogadásával kapcsolatos döntésről 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 akként határoz, hogy a soron
következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a jelen határozat melléklete szerint a Hatvan
és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társasággal megkötött Vagyonkezelői szerződés módosításáról.
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,
hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron
következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
Határidő: 2016. február 17.
Felelős: Hatvan város polgármestere

15. napirendi pont
Előterjesztés a KEOP 5.7.0 azonosítószámú beruházásokkal kapcsolatos döntésekre
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Itt arról van szó, hogy azokat a munkákat szeretnénk majd megcsinálni, amit nem csináltunk
meg. Nekünk le kellett zárni a projektet december 31-én. Itt is bizonyos szembe széllel
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dolgoztunk és mi azért a jogainkat és az önkormányzatnak az érdekeit és a város érdekeit
tartjuk szem előtt, senki másét.
Palik Józsefné bizottsági tag
Dicséret illeti, aki a Hatvani Brunszvik Teréz Óvodát kivitelezte. Teljesen patentra, rendben,
esztétikusan, időre végeztek, nem hiányzik semmi, úgyhogy azt gondolom, hogy ne csak a
negatívumot emeljük ki, hanem érdemes tényleg egy dicsérettel illetni őket, mert nagyon szép,
szerintem a városban az egyik legszebb intézmény lett.
Papp István bizottsági elnök
Igen, szép, láttam, jól megcsinálták az üveget is. Itt vannak gondok más intézményekben, amit
nem hagyunk és megoldjuk.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, tartózkodás és nem szavazat
nélkül a következő határozatokat hozta:
94/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a KEOP 5.7.0.
azonosítószámú beruházásokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskola
KEOP-5.7.0/15-2015-0032 azonosítószámú épület-energetikai felújítása körében jelen
határozattal az ingatlanon folyt beruházás kapcsán a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben
rögzített elmaradt munkarészek után a Bástya Millenium Zrt.-vel (1148 Budapest, Nagy Lajos
király útja 10/3) szemben nettó 853.109,- Ft összegű meghiúsulási kötbért vet ki.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kötbér érvényesítésére elsődlegesen peren kívül,
ennek eredménytelensége esetén peres úton.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a COHESION Kft-vel (1056 Budapest, Váci
utca 42. 4. em. 1.) szemben a Szent István Általános Iskola KEOP-5.7.0/15-2015-0032
azonosítószámú épület-energetikai felújítása kapcsán a műszaki ellenőri tevékenység
ellátására megkötött megbízási szerződés esetleges megszegését vizsgálja meg, és
amennyiben szerződésszegés történt elsődlegesen peren kívül, ennek eredménytelensége
esetén peres úton érvényesítse az önkormányzatot ért kárt.
Határidő: 2016. február 20. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

95/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a KEOP 5.7.0.
azonosítószámú beruházásokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola
KEOP-5.7.0/15-2015-0305 azonosító számú épület-energetikai felújítása körében jelen
határozattal az ingatlanon folyt beruházás kapcsán a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben
rögzített elmaradt munkarészek után a HUFER-BAU Kft.-vel (1193 Budapest, Könyvkötő utca
22.) szemben nettó 421.707.- Ft. összegű meghiúsulási kötbért vet ki.
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A vállalkozási szerződés késedelmes teljesítése miatt a képviselő-testület a kivitelezővel
szemben 1 napi késedelemre tekintettel nettó 553.524,-Ft összegű késedelmi kötbért vet ki.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kötbér érvényesítésére elsődlegesen peren kívül,
ennek eredménytelensége esetén peres úton.
Határidő: 2016. február 20. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
96/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a KEOP 5.7.0.
azonosítószámú beruházásokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda KEOP-5.7.0/152015-0031 azonosító számú épület-energetikai felújítása körében jelen határozattal az
ingatlanon folyt beruházás kapcsán a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített
elmaradt munkarészek után a „NYCS-Építő” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1141
Budapest, Komócsy u. 33/b.) szemben nettó 199.388.- Ft összegű meghiúsulási kötbért vet ki.
A vállalkozási szerződés késedelmes teljesítése miatt a képviselő-testület a vállalkozóval
szemben nettó 450.602,-Ft összegű késedelmi kötbért vet ki.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kötbér érvényesítésére elsődlegesen peren kívül,
ennek eredménytelensége esetén peres úton.
Határidő: 2016. február 20. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
97/2016. (II. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a KEOP 5.7.0.
azonosítószámú beruházásokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium KEOP5.7.0/15-2015-0116 azonosító számú épület-energetikai felújítása körében jelen határozattal az
ingatlanon folyt beruházás kapcsán a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített
elmaradt munkarészek után a HUFER-BAU Kft.-vel (1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.)
szemben nettó 1.262.867,- Ft összegű meghiúsulási kötbért, míg a vállalkozási szerződés
késedelmes teljesítése miatt nettó 509.960,-Ft összegű késedelmi kötbért vet ki és elfogadja a
felajánlott 3db nyílászárót nettó 379.000,- Ft értékben.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kötbér érvényesítésére elsődlegesen peren kívül,
ennek eredménytelensége esetén peres úton.
Határidő: 2016. február 20. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Papp István elnök
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 30 perckor befejezettnek
nyilvánította.
K.m.f

PAPP ISTVÁN
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnök

KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági tag

