
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 2017. április 12-én 14.30 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
- Palik Józsefné tag
- Marján János tag (pár perccel később érkezik)
- Bagi Miklós tag

- dr. Szikszai Márta jegyző
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Papp László a Hatvani Városgondnokság vezetője
- Havassy Kálmán a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4 fő van jelen), megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró
bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   168  /2017.     (IV.   12  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottsága
2017. április 12-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház álláshelyei számának bővítéséről
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző   

2. Előterjesztés létesítményüzemeltetési feladatok és közfeladatok ellátásának átszervezéséről
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető   

        
3. Előterjesztés hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi fejlesztésének műszaki átadás-átvételi 

eljárással kapcsolatos döntéséről

4. Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén lévő ötszögmedence felújítási munkáinak elvégzésével 
kapcsolatos döntésről

Előterjesztő 3-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 3-4. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető    



Határidő: 2017. április 12.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház álláshelyei számának bővítéséről

Palik Józsefné: Teljesen elfogadom, de itt nem vagyok biztos a házszámban. Én úgy tudom, hogy a Civil és
Kézműves  Ház (3000 Hatvan,  Hatvany I.  u.  8.)  már  magánház.  Nem 6-os  véletlenül  ez  a  civil  ház?  -
csakhogy  pontosan  kerüljön  már  bele.  Mellette  volt  a  6/a.,  az  MSZP iroda,  a  8.  az  már  biztos,  hogy
magánház.
dr. Szikszai Márta: Nézzék meg Bánkutiné Marikáék. A határozatban benne van? 
Bánkutiné Katona Mária: Nincs benne.
(Megérkezik Marján János tag, így a szavazóképes bizottsági tagok száma 4 főről 5 főre emelkedik.)
dr. Szikszai Márta: Lehet, hogy elírás. 

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   169  /2017.     (IV.   12  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  Grassalkovich  Művelődési  Ház
álláshelyei számának bővítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 24.) álláshelyeinek számát 8 főről 10 főre bővíti 2017. április 18. napjától. A két közalkalmazott
illetményére és egyéb járulékaira Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.
18.) önkormányzati rendeletben a Grassalkovich Művelődési Ház költségvetése fedezetet nyújt.

Határidő: 2017. április 21.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés létesítményüzemeltetési feladatok és közfeladatok ellátásának átszervezéséről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A hat határozati javaslatot
egyben tette fel szavazásra. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   170  /2017.     (IV.   12  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a létesítményüzemeltetési feladatok és
közfeladatok ellátásának átszervezéséről  szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot  elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a Hatvani Városgondnokság (székhelye:  3000 Hatvan,
Szepes  B.  u.  2.),  mint  költségvetési  szerv  megszüntető  okiratát  a  határozati  javaslat  melléklete  szerinti
tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   171  /2017.     (IV.   12  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a létesítményüzemeltetési feladatok és
közfeladatok ellátásának átszervezéséről  szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot  elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Hatvani  Szolgáltató  Intézmény  (székhelye:  3000



Hatvan,  Szepes  B.  u.  2.)  189/2016.  (III.  31.)  sz.  határozattal  elfogadott  és  egységes  szerkezetbe  foglalt
alapító  okiratát  2017.  május  1.  napi  hatállyal  a  határozat  1.  sz.  mellékletét  képező  módosító  okiratnak
megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   172  /2017.     (IV.   12  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a létesítményüzemeltetési feladatok és
közfeladatok ellátásának átszervezéséről  szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot  elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény, mint költségvetési szerv
létszámkeretét 2017. május 1. napjától összesen 60 főben állapítja meg. 

Határidő: azonnal (munkáltatói tájékoztatás kiadása)
Felelős: intézményvezető

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   173  /2017.     (IV.   12  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a létesítményüzemeltetési feladatok és
közfeladatok ellátásának átszervezéséről  szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot  elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokságnál (székhely: 3000 Hatvan,
Szepes B. u. 2.) közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező Papp Lászlót 2017. május 1. napjával kinevezése
szerinti,  eredeti  munkakörébe  helyezi  vissza,  mivel  magasabb  vezetői  megbízása  2017.  április  30-án
megszűnik  a  Hatvani  Városgondnokság  megszűnése  következtében,  valamint  elrendeli  illetményének  a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti megállapítását.

Határidő: azonnal (munkáltatói tájékoztatás kiadása)
Felelős: intézményvezető

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   174  /2017.     (IV.   12  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a létesítményüzemeltetési feladatok és
közfeladatok ellátásának átszervezéséről  szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot  elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetőjének Havassy
Kálmán illetményét 2017. május 1. napjától az alábbiak szerint módosítja:

- az F fizetési osztály 8 fizetési fokozat garantált illetménye: 154.330,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés:                                                                              6.670,- Ft
- összesen kerekítve: 161.000,- Ft 
- garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 269.000,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék: (250%): 50.000,- Ft
mindösszesen: 480.000,- Ft

Határidő: 2017. május 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   175  /2017.     (IV.   12  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a létesítményüzemeltetési feladatok és
közfeladatok ellátásának átszervezéséről  szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot  elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Hatvani  Városgondnokság  költségvetési  előirányzat
maradványát  átcsoportosítja  a  Hatvani  Szolgáltató  Intézmény  költségvetésébe,  mely  az  önkormányzat
költségvetésének 2017. I. félévi módosításába kerül beépítésre. 

Határidő: 2017. augusztus 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi fejlesztésének műszaki átadás-átvételi eljárással
kapcsolatos döntéséről

Palik Józsefné: Teljesen egyetértek vele, csak a 3. bekezdésben azt írják, hogy „A PONDUS Kft. részére
2017. március 13-án kelt hiánypótlási felhívás megküldésre került, melyben 8 napon belül kértük az alábbi
hiányosságok teljesítését:”. A hiányosságokat nem teljesítjük, hanem kiküszöböljük, tehát itt egy fogalmazási
probléma van. Ha hiányosságokat teljesítünk, akkor a szövegkörnyezetben, ha ott nézzük, inkább ezt ki kell
küszöbölni. Csak a pontosabb fogalmazás, semmi egyéb észrevételem nincs.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   176  /2017.     (IV.   12  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi
fejlesztésének  műszaki  átadás-átvételi  eljárással  kapcsolatos  döntéséről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a  PONDUS Környezetvédelmi  és  Mérnöki Kft.  (1111
Budapest,  Bartók  Béla  út  30.  félemelet  1.)  meghatalmazott  által  az  Öko-Plan  Tájvédelmi  és
Környezetfejlesztési  Egyesület  (3000  Hatvan,  Radnóti  tér  2.)  beruházásában  megvalósított  hatvani
Cukorgyári-tó  természetvédelmi  fejlesztésének  -  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság,  Igazgató-
helyettesi  Szervezet,  Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztály vízjogi  üzemeltetési  engedélyezési  eljárásához
szükséges  -  műszaki  átadás-átvételhez  benyújtott  tulajdonosi  hozzájárulását  nem  adja  meg,  azzal  az
indoklással,  hogy a kérelmező a 8396-3/2017 iktatószámú hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett
maradéktalanul eleget:
-  a  megvalósulási  tervdokumentáció  hiányos,  nem valós  műszaki  adatokat  tartalmaz  az  önkormányzati
tulajdonú árokra és a területén kialakított műtárgy vonatkozásában,
- az üzemeltetési szabályzat a tervező és az érintettek által nem került jóváhagyásra, aláírásra, tartalmilag
hiányos, különösen az önkormányzati kezelésű duzzasztómű és beeresztő műtárgy, valamint a 0274 hrsz.-ú
árok és a területén kialakított műtárgy vonatkozásában
-  a  0274  hrsz.-ú  önkormányzati  tulajdonú árok  területére  kiszedett  iszap  hivatalos  lerakóhelyre  történő
elhelyezése nem került igazolásra.

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

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a  Városi  Strandfürdő területén lévő ötszögmedence felújítási  munkáinak elvégzésével
kapcsolatos döntésről

Palik  Józsefné: Bevallom,  hogy  én  egy  kicsit  küzdöttem az  előterjesztés  előző  szövegével,  de  azután
megértettem. Itt saját berkeken belül lesz ez megoldva, ugye? Ez azt jelenti, hogy jogosult a szervezet, hogy
ezt maga megoldja. 
Havassy Kálmán: Igen.
Palik Józsefné: Mivel költségvetési szerv, az ÁFÁ-t nem tudjuk visszaigényelni. Ez nekünk mínusz pénz,
nem? 
Bánkutiné Katona Mária: Az intézmény az általános szabályok szerint  végzi  a tevékenységet  az ÁFA
szempontjából és tevékenységenként valljuk be neki az ÁFÁ-ját. Tehát maga a strand és az uszoda ÁFA-



körös és ott arányosítva kerülnek visszaigénylésre az ÁFA kiadások. Itt is egy olyan 80%, mert a bevételének
kb.  a  20%-a  mentes  az  ÁFA  körből,  éppen  ezért  ezen  tevékenységek  után  arányosítás  alapján
visszaigényeljük az ÁFÁ-t. Tehát ezért is célszerű esetleg az ő tevékenységi körébe tenni ezt a beruházást,
mert  akkor  az  ÁFA visszakerül,  viszont  ha  az  önkormányzat  végezné,  ott  még  nekünk  nincs  ebből
bevételünk, tehát mi nem tudnánk visszaigényelni az ÁFÁ-t.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   177  /2017.     (IV.   12  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  Városi  Strandfürdő  területén  lévő
ötszögmedence  felújítási  munkáinak  elvégzésével  kapcsolatos  döntésről  szóló előterjesztést  és  az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan,
Temető u. 14/A.) intézményi költségvetésébe 7.357.041,- Ft-ot átcsoportosít Hatvan Város Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II. 18.) önkormányzati rendeletben biztosított általános tartalékkeret
költséghelyről, mely összegből a Városi Strandfürdő területén az ötszögmedence  felújítási munkáit végzi el
az intézmény „In-house” beszerzés keretei között.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 14.50 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
         Kondek Zsolt                                    Papp István

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


