
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 2017. február 16-án 10.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott
rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és  Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Kondek Zsolt elnök-helyettes
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag, Marján János tag

- dr. Szikszai Márta jegyző
- dr. Kovács Éva aljegyző
- dr. Veres András ügyvéd
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Nagy Ferenc a Széchenyi  Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati  Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyvezetője
- Bagyinszki Gyula a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
- Smidné Vereb Julianna a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője
- Széll-Fehér Martina a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft.
ügyvezetője
- Maruzsné Németh Beáta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetője
- Szarvas Dénes könyvvizsgáló
- Makai Beatrix 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 Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként.
Papp István ügyrendi javaslatot tett,  hogy a bizottság vegye fel napirendjére utolsó napirendi pontként a
jégpálya működtetésével kapcsolatos döntésekről 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   37  /2017.     (II.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottsága
2017. február 16-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

2. Előterjesztés  Hatvan  Város  Önkormányzatának adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési
kötelezettségéről



3. Előterjesztés Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról

4. Előterjesztés  az  önkormányzati  vagyongazdálkodásról  szóló  11/2012.  (II.  23.)  önkormányzati
rendelet módosításáról

Előterjesztő 1-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 1-4. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

5. Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2016.
évi költségvetésének módosításáról, 2017. évi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

6. Előterjesztés  a  Hatvani  Gazdasági  Szolgáltató Korlátolt  Felelősségű  Társaság  2017.  évi  üzleti
tervének elfogadásáról

7. Előterjesztés  a  Hatvani  Közétkeztetési  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  2017.  évi  üzleti  tervének
elfogadásáról

8. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról

9. Előterjesztés  a  Széchenyi  Zsigmond  Kárpát-medencei  Magyar  Vadászati  Múzeum  Beruházó
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról

10. Előterjesztés  a  Széchenyi  Zsigmond  Kárpát-medencei  Magyar  Vadászati  Múzeum  Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról

Előterjesztő 6-10. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 6-10. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd

11. Előterjesztés az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004. (X. 29.) önkormányzati
rendelet és a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló
15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Szabó János főépítész

12. Előterjesztés  legionella  által  okozott  fertőzési  kockázathoz  kapcsolódó  vizsgálat  elvégzéséhez
szükséges vízminta vételezési feladatokról

13. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások gázkazánjainak cseréiről

Előterjesztő 12-13. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 12-13. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

14. Előterjesztés a jégpálya működtetésével kapcsolatos döntésekről
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2017. február 16.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Papp István: Tehát nullásak vagyunk, nincsen semmi működési probléma az önkormányzatnál.

Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök feltette szavazásra a határozati javaslatot.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   38  /2017.     (II.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi költségvetési
rendeletének  elfogadásáról  szóló  előterjesztést  és  a  mellékelt  rendelet-tervezetet  elfogadásra  ajánlja  a
képviselő-testületnek.

2./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan  Város  Önkormányzatának  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési
kötelezettségéről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök feltette szavazásra a határozati javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   39  /2017.     (II.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
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 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: 2017. február 18.
Felelős: Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati  rendelet
módosításáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök feltette szavazásra a határozati javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   40  /2017.     (II.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről
szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és a mellékelt rendelet-
tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

4./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök feltette szavazásra a határozati javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   41  /2017.     (II.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati vagyongazdálkodásról
szóló  11/2012.  (II.  23.)  önkormányzati  rendelet  módosítására  vonatkozó  előterjesztést  és  a  mellékelt
rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

5./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2016.
évi költségvetésének módosításáról, 2017. évi költségvetésének elfogadásáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök egyben tette fel szavazásra mind a négy határozati javaslatot.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   42  /2017.     (II.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Hatvan  és  Környéke  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  2016.  évi  költségvetésének  módosításáról,  2017.  évi
költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja  a
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  mint a  Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás  tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a társulás
2016. évi költségvetésének a módosítására a 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: A társulási tanács soron következő tanácsülése
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   43  /2017.     (II.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Hatvan  és  Környéke  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  2016.  évi  költségvetésének  módosításáról,  2017.  évi
költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja  a
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  mint a  Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a határozat
melléklete szerint a Társulás 2017. évi költségvetésének 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: A társulási tanács soron következő tanácsülése
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   44  /2017.     (II.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Hatvan  és  Környéke  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  2016.  évi  költségvetésének  módosításáról,  2017.  évi
költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja  a
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  mint a  Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz arra, hogy a
társulás mint költségvetési szerv vezetőjének, Szabó-Széles Ivettnek a megbízatását a társulási tanács soron
következő ülésén visszavonja. 
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: A társulási tanács soron következő tanácsülése
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   45  /2017.     (II.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Hatvan  és  Környéke  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  2016.  évi  költségvetésének  módosításáról,  2017.  évi
költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja  a
képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  mint a  Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz arra, hogy a
társulás mint  költségvetési  szerv vezetésével  az államháztartásról  szóló 2011. évi  CXCV. törvény 9.§ c)
pontja alapján Bánkutiné Katona Mária (an: Fülöp Julianna) 3016 Boldog, József Attila utca 18. szám alatti
lakos kerüljön megbízásra a társulási tanács soron következő ülése napjával. 
A költségvetési szerv vezetőjének a megbízási díja bruttó 30.000,- Ft/hó, melynek forrását a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal az évi költségvetéséből biztosítja. 
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: A társulási tanács soron következő tanácsülése
Felelős: Hatvan város polgármestere

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervének
elfogadásáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök feltette szavazásra a határozati javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   46  /2017.     (II.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű  Társaság 2017.  évi  üzleti  tervének elfogadásáról 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.) alapítója és
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. gazdasági
évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere

7./ napirendi pont 
Előterjesztés a  Hatvani  Közétkeztetési  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  2017.  évi  üzleti  tervének
elfogadásáról

Papp István: Jó a helyzet a közétkeztetésnél, ezt már polgármester úr is megemlítette, de a többi cégnél is.

Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök feltette szavazásra a határozati javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   47  /2017.     (II.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Hatvani  Közétkeztetési  Korlátolt
Felelősségű  Társaság 2017.  évi  üzleti  tervének elfogadásáról szóló  előterjesztést  és  az alábbi  határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  Hatvani  Közétkeztetési  Korlátolt  Felelősségű
Társaság  (cg.száma:  10-09-034409,  székhely:  3000  Hatvan,  Géza  fejedelem  utca  2.)  alapítója  és
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési  Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. gazdasági évre
vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere



8./ napirendi pont 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról

Papp István: Itt volt egy 12 MFt-os pályázati pénz, ami betervezésre került a múltkor és az nem jött össze,
de különben a gazdálkodás normális és jó. Bagyinszki Gyula nagyon odafigyel a pénzügyi dolgokra és a
műsorok is, amit szerveznek, meg az egész minden profi szinten van megoldva.

Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök feltette szavazásra a határozati javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   48  /2017.     (II.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  Média-Hatvan  Nonprofit  Közhasznú  Kft.
(székhely:  3000 Hatvan, Madách utca 12. cgsz.:  10-09-031348) alapítója  és egyszemélyes tulajdonosa a
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. gazdasági évre vonatkozó üzleti
tervét jóváhagyja.

Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere

9./ napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök feltette szavazásra a határozati javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   49  /2017.     (II.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. 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 Kárpát-medencei  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 2017. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere

10./ napirendi pont 
Előterjesztés a  Széchenyi  Zsigmond  Kárpát-medencei  Magyar  Vadászati  Múzeum  Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról

dr.  Veres  András: Egy pár  gondolatot  szeretnék elmondani  összefoglalóan a  cégeknek a jogi-pénzügyi
helyzetéről, csak azért, hogy egy picit egybe lássuk a képet. Itt nem veszem külön az egyes cégeket, csak
azokat  a  jogi-pénzügyi  dolgokat,  amik  mindegyikre  vonatkoznak.  Mindegyik  cégünk  változatlanul
egyszemélyes  Kft.,  önkormányzat  alapította,  kizárólagosan  tulajdonosa  az  említett  cégeknek.  A Média-
Hatvan Kft. és a Beruházó Kft. közhasznúsági fokozata változatlanul megvan, a többi cégünk, ami itt jelen
van, a Közétkeztetés, a GSZ, illetve az Üzemeltető normál Kft. szabályok szerint, az új Ptk.-ra áttérve végzi
a tevékenységét. A cégbíróság valamennyi képviselő-testület által, mint tulajdonosi jogokat gyakorló testület
által  meghozott  határozatokat  a  vonatkozó  változás  bejegyzési  eljárásokban  bejegyezte  a  cégjegyzékbe.



Valamennyi  cégkivonatunk  hatályos,  nincs  folyamatban  semmi  olyan  változás  bejegyzési  eljárás,  ami
érintené a cégeknek a jogi státuszát. Egyéb eljárások sincsenek a cégek ellen folyamatban, ahogy elnök úr
mondta, stabil a gazdálkodás. Az elmúlt év kifejezetten azt mutatta, hogy minden cégnél azok a folyamatok,
amik  az  előző  egy-két  évben  elindultak,  szép  eredménnyel  zárultak,  nincsenek  aktív-passzív  pereink,
felszámolás, csőd, végelszámolás,  kényszertörlés,  vagyonrendezés. Ezek az eljárások lehetnének a cégek
ellen, egyik sincs. Tehát a cégek cégjogi státusza abszolút stabil. Személyi kérdéseink is stabilak. Minden
cégnél az ügyvezető személye, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgálat hatályos, változási igényük most
nincs.  Figyeljük  folyamatosan  a  cégkivonatokban,  itt  leginkább  a  könyvvizsgáló  és  az  FB  tagoknak  a
mandátumának  a  lejáratát,  tekintettel  arra,  hogy  az  ügyvezetők  határozatlan  időtartamra  vannak
megválasztva. Ott nem kell figyelnünk ennek a lejáratát, a többinél nézzük. Egyenlőre a mai napig nincs
változtatásra szükség, majd a májusi testületi ülésre fogunk ezzel a javaslattal élni. Amit most a testület fog
tárgyalni, az a 2017. évi üzleti terv. Fontos, hogy ez az üzleti terv a jövőre vonatkozó tervünk a gazdálkodási-
pénzügyi  üzleti  gazdasági  tevékenységeknek  a  számszerű  összefüggéseit  tartalmazza.  A 2016-ot  lezáró
december 31-es napra készítendő mérleg ennek a dokumentációja. Ez nem most, hanem majd a  későbbi
testületi üléseken, legkésőbb május 31-ig fog a testület elé beterjesztésre kerülni. Fontos, hogy a felügyelő
bizottságok  minden  cégnél  ülést  tartottak,  ahol  az  ügyvezetők  jelenlétében  részletesen  áttekintették  az
írásban  kiadott  anyagokat.  Az  ügyvezetők  szóbeli  kiegészítést  tettek.  Minden  felügyelő  bizottsági  ülés
mondhatom, hogy jó hangvételben, hangulatban telt és egyhangúlag elfogadták az üzleti terveket. Ezek az
előterjesztés mellékletét képezik, a kivonat. A jegyzőkönyv az nálam megtekinthető és az ügyvezetőknél
rendelkezésre áll,  a kivonat képezi a testületi anyagnak a mellékletét. Ezt csak azért gondoltam egy picit
egybe, mert nem akartam egyes cégeknél külön-külön elmondani, de egységesen ezt fontos, hogyha tudjuk,
hogy rendezett az állapot.
Szarvas Dénes: A tervkészítés két lépcsőben készült. Először volt egy koncepcióterv, koncepció valamikor
decemberben, egy céges napon. Akkor a fő irányvonalakat határoztuk meg a cégvezetők felé. Aztán azon
dolgozva, illetve folyamatosan megismerve a 2016. évi várható adatokat, február 2-án volt egy véglegesítés,
amikor az igazgató urak, hölgyek ezt a végleges változatot elkészítették. Azt szeretném nyugtázni, hogy egy
stabil, bázis adatokon nyugszik. Tudom, hogy szebb lenne, ha most úgy hoztuk volna ide a tervkoncepciót
vagy a tervszámokat, hogy az első oszlop a 2016. évi bázis és ahhoz lássuk, hogy mit is határoztunk meg
2017-re. Ez technikailag lehetetlen, amikor ilyen korán tárgyaljuk a terveket. Előzeteseket hozhatnánk, de
akkor abból mindig később csak vita  van, hogy a végleges meg miért  tér el. Én azt most  nyugtázom a
bizottság felé, hogy valamennyi társaság eredményes vagy pozitív, tehát nulla körüli eredménnyel zár. Nem
is az eredmény oldaláról fogom meg, inkább arról az oldalról, hogy saját tőkeprobléma egyik társaságnál
sincs,  tehát  ahogy ügyvéd úr  is  jelezte,  mint  cégjogi  beavatkozás,  egyéb,  tehát  könyvvizsgálóktól  nem
várhatunk  olyan  jelentést,  hogy  figyelemfelhívó  vagy  esetleg  saját  tőkét  elveszítettek,  tehát  stabil,
egyensúlyos gazdálkodás a bázis, azon alapszik a terv. A tervszámok tekintetében mindenhol árbevételben,
tevékenységbővülések, egyebek, tehát mindenhol növekedést látunk. A költségekben mindenhol egy plusz
költséget jelent a bérköltségek emelkedése, itt ne menjünk bele a részletekbe a központi iránymutatások után,
és ami nagyon-nagyon fontos, hogy a bevételek-költségek különbözeteként erre az évre valamennyi vállalt
terv pozitív, tehát egy nyereséges, eredményes gazdálkodás várható és ami úgyszintén nagyon fontos, hogy
itt  az állami  pénzekből  elkülönített  pénzek vagy részben támogatásból  működő társaságról  van  szó.  Én
kigyűjtöttem a 2016. évben kapott önkormányzati támogatásokat, illetve az önkormányzati tervben, valamint
a  vállalati  tervekben  szereplő  támogatásokat.  Ez  gyakorlatilag  a  GSZ Hatvannál,  illetve  a  múzeumnál
ugyanakkora összeg, sőt a GSZ Hatvannál még csökkent is egy 4,8 MFt-tal. Egy növekedés van a médiánál,
10 MFt, 166 MFt-ról 176 MFt-ra nő az önkormányzati támogatás. Az előbb elnök úr éppen erre utalt, hogy
ez miből is tevődik össze. Már elfogadták és szavaztak. Én jó szívvel ajánlom ezt elfogadásra.

Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök feltette szavazásra a határozati javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   50  /2017.     (II.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar  Vadászati  Múzeum  Üzemeltető  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  2017.  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 Kárpát-medencei  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  2017.  gazdasági  évre  vonatkozó



üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere

11./ napirendi pont 
Előterjesztés az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004. (X. 29.) önkormányzati
rendelet és a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló
15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök egyben tette fel szavazásra mind a két határozati javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   51  /2017.     (II.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  épített  környezet  értékeinek  helyi
védelméről  szóló  49/2004.  (X.  29.)  önkormányzati  rendelet  és  a  közterületek  használatáról,  valamint  a
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
vonatkozó előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

12./ napirendi pont 
Előterjesztés legionella által okozott fertőzési kockázathoz kapcsolódó vizsgálat elvégzéséhez szükséges
vízminta vételezési feladatokról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök feltette szavazásra a határozati javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   52  /2017.     (II.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  legionella  által  okozott  fertőzési
kockázathoz  kapcsolódó  vizsgálat  elvégzéséhez  szükséges  vízminta  vételezési  feladatokról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Legionella  által  okozott  fertőzési  kockázatbecslés
elkészítéséhez  szükséges  vízminta  vételével,  illetve  annak  vizsgálatával a  TECHNO-VÍZ Kft.-t  (5000
Szolnok, Vízmű u. 1.) bízza meg – vízmintavétel bruttó 16.637,- Ft/db; kiszállási díj bruttó 24.384,- Ft/km
egységárakon - bruttó 1.000.000,-Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
A  pénzügyi forrás Hatvan Város  Önkormányzata 2017. évi költségvetésébe  betervezésre  került  a
városüzemeltetési feladatok között a Város- és községgazdálkodás költséghelyen.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

13./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások gázkazánjainak cseréiről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök egyben tette fel szavazásra mind a  két határozati javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   53  /2017.     (II.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú bérlakások
gázkazánjainak cseréiről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth Mihály út 1.
III/6.  szám alatti lakás gázkazánjának cseréjére  vonatkozó  munkáinak elvégzését  utólagosan jóváhagyja
Vasas  Tibor  egyéni  vállalkozó (székhely: 3000  Hatvan,  Horváth  Mihály  út  12.  V/20.) részére bruttó



359.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás betervezésre került  az önkormányzat 2017. évi költségvetésben a felhalmozási  kiadások
között az önkormányzati lakásértékesítés 2016. évi bevétele terhére.

Határidő: azonnal (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   54  /2017.     (II.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú bérlakások
gázkazánjainak cseréiről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth Mihály út 1.
I/12.  szám alatti lakás gázkazánjának  cseréjére  vonatkozó  munkáinak elvégzését  utólagosan  jóváhagyja
Vasas  Tibor  egyéni  vállalkozó (székhely: 3000  Hatvan,  Horváth  Mihály  út  12.  V/20.) részére bruttó
358.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás betervezésre került  az önkormányzat 2017. évi költségvetésben a felhalmozási  kiadások
között az önkormányzati lakásértékesítés 2016. évi bevétele terhére.

Határidő: azonnal (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

14./ napirendi pont 
Előterjesztés a jégpálya működtetésével kapcsolatos döntésekről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök egyben tette fel szavazásra mind a két határozati javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   55  /2017.     (II.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület 844/2016. (X.27.) sz. határozata
alapján a Kossuth téren működő jégpálya vonatkozásában 2017. február 17-től  2017. február 26-ig tartó
időszakban az alábbi 50%-os kedvezményű belépőjegyárakat állapít meg:

Belépőjegyek Eredeti ár 50%
kedvezményes ár

Eredeti ár
Hatvan Kártyával

50% kedvezményes ár
Hatvan Kártyával

Hétköznap 600,- Ft 300,-Ft 500,- Ft 250,-Ft

Gyerek jegy 
hétköznap

400,- Ft 200,-Ft - -

Hétvégén 
(péntek-vasárnap)

900,- Ft 450,-Ft 800,- Ft 400,-Ft

Gyerek jegy 
hétvége

500,- Ft 250,-Ft - -

Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek)

Hétköznap 1.800,- Ft 900,-Ft 1.500,- Ft 750,-Ft

Pótjegy 400,- Ft/gyerek 200,- Ft/gyerek - -

Hétvégén 2.600,- Ft 1.300,-Ft 2.300,- Ft 1.150,-Ft

Pótjegy 500,- Ft/gyerek 250,- Ft/gyerek - -

Jégdisco 
(február 24.)

ingyenes

Bérlet
(10 alkalom)

7.500,- Ft - 6.000,- Ft -



Gyerek bérlet
(10 alkalom)

4.000,-Ft - - -

Korcsolyabérlés 800,- Ft - 600,- Ft -

Korcsolya élezés 500,-Ft/pár - - -

Pingvin bérlés 400,-Ft/fél óra - - -

Pálya bérlés 15.000/óra - - -

Céges belépő 
hétköznap

500,-Ft - - -

Céges belépő 
hétvége

800,-Ft - - -

Céges bérlet 
(10 alkalom)

5.000,-Ft -

A belépés 2017. február 26-án ingyenes.

Határidő: 2017. február 17. (bevezetésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   56  /2017.     (II.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság a  képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében eljárva az FM7 Heves Kft.-t (székhely:  3200 Gyöngyös,  Belváros tér 5.) bízza meg bruttó
69.850,-  Ft  összegben  2017.  február  20-tól  2017.  február  24-ig  tartó  időszakban  hirdetési  feladatok
elvégzésével, mely napi 3 db reklámspotot, valamint 3 db műsorelem támogatást tartalmaz.
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  845/2016.  (X.27.)  számú  határozata  alapján  a
pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Papp István: Az önkormányzat egy picit hátrányba került azon okból kifolyólag, hogy a KLIK átalakult.
Tehát nekünk oda plusz pénzeket kell betennünk, vagyis plusz pénzeket vettek el tőlünk pontosabban, mint
amennyibe kerültek az intézmények. 

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 11.50 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
         Kondek Zsolt                                    Papp István

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


