
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 2017. szeptember 18-án 8.30 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
- Bagi Miklós tag

- dr. Szikszai Márta jegyző
- Nagy Ferenc a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyvezetője
- Gulyás Katalin városi főkertész
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából mind az 5  fő jelen van), 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 5 „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   502  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottsága
2017. szeptember 18-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Beszámoló az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

2. Előterjesztés  Hatvan  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2017.  (II.  18.)
önkormányzati rendelet módosításáról 

3. Előterjesztés az önkormányzat tevékenységeinek kormányzati funkciókba való sorolásáról 

4. Előterjesztés az FC Hatvan Egyesület  által  megépítendő Jégcsarnok megvalósításához szükséges
önerő biztosításáról és a hozzá kapcsolódó hitel felvételéről 

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



5. Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola gázfogadó állomása kerítésének cseréjéről

6. Előterjesztés közterületeken található elhagyott hulladékok felszámolásáról

Előterjesztő 5-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 5-6. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

7. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás alakuló
ülésére előterjesztett napirendi pontok tárgyában

8. Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a
közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó döntésről   

9. Előterjesztés  a  2017.  évi  Európai  Mobilitási  Hét  rendezvényekhez  nyújtott  egyedi  támogatás
felhasználásáról

Előterjesztő 7-9. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 7-9. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

10. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen és ingatlanon történő fakivágásokról

Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész

11. Előterjesztés törött kandeláber cseréjéről

Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2017. szeptember 18.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Beszámoló az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

Bánkutiné  Katona  Mária: Ez az előterjesztés  volt  már  a  bizottság előtt  és  a  testület  előtt.  A testület
minősített többséggel nem fogadta el, ezért hoztuk be újra. Lesz egy külön előterjesztés, hogy a jégcsarnok
megvalósításához hitelfelvételre lesz szükség és a kormány engedélyét kérjük, ezért a rendeletbe beépítésre
kerül  bevétel  és kiadási  oldalon ennek a fedezete,  tehát  a  hitelfelvétel  és  a  hitelnek a kiadási  oldala.  A
bizottság által már előzetesen megtárgyalt anyagban ez a változtatás történt, a többi változatlan formában
került a bizottság elé.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   503  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal,
valamint 1 tartózkodással     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  önkormányzat  2017.  I.  félévi
gazdálkodásáról  és  annak  pénzügyi  teljesítéséről szóló  beszámolót  és  az  alábbi  határozati  javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. I. félévi gazdálkodásról és annak
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

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



2./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2017.  (II.  18.)
önkormányzati rendelet módosításáról 

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   504  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal,
valamint 1 tartózkodással     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és a
mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

3./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat tevékenységeinek kormányzati funkciókba való sorolásáról 

Papp István: Itt egy módosítás van, amit be kell építenünk.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   505  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  önkormányzat  tevékenységeinek
kormányzati funkciókba való sorolásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzatnak a határozat melléklete sze-
rinti tevékenységeinek felsorolását.

Határidő: 2017. szeptember 30. (átvezetésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés az FC Hatvan Egyesület által megépítendő Jégcsarnok megvalósításához szükséges önerő
biztosításáról és a hozzá kapcsolódó hitel felvételéről

Papp  István: Most  van  lehetőségünk  arra,  hogy  egy  fejlesztési  hullámot  beindítsunk  Hatvanban.  A
sportcsarnok már elindult. A jégcsarnokkal kapcsolatosan 1,4 milliárdos beruházásról van szó. Nem most
kell  az  egészet  felvennünk,  hanem  folyamatában  és  egy  nagyon  jó  konstrukciójú  hitelmegállapodást
köthetünk valamelyik bankkal. Jövőre a kormány létre fog hozni egy önerő alapot, ami azt jelenti, hogy erre
fogunk pályázni és azért, hogy ilyen nagyobb beruházásoknál ne legyen gond az önerő előteremtése – mert
az önerő nélkül az egész nem megy sehova – nekünk ezt meg kell lépnünk. Ez egy fejlesztési ügy, nem
működési hitelről van szó. Az önkormányzatnak a gazdálkodása jó és stabil. Egy-egy önkormányzatnak az
eladósodási rátája 50%-os lehet, mi még a 10%-ot se érjük el ezzel a hitelfelvétellel, de jövőre lesz egy
nagyon jó alap, amire fogunk pályázni. 
Palik  Józsefné:  Én soha  nem voltam ellene  a  mindenkori  fejlesztéseknek,  csak  pár  kérdés  felvetődött
bennem, amikor olvastam ezt az előterjesztést. Aki tervezte a jégcsarnokot, az nem tudta, hogy mennyi km út
kell, nem tudta, hogy milyen a vízelvezetés? Erre most felveszünk 100 MFt hitelt, ami folyamatosan fog
emelkedni. 2020-ban már igen magas összeget fogunk visszafizetni, mert mi arra a biztosíték, hogy be fog
következni, amit elmondott elnök úr, hogy meg fogja segíteni a kormány. Én pusztán az eladósodás miatt
féltem a várost és nem a fejlesztés miatt.  Tudjuk a jelenlegi helyzetet, hogy minden áll, mert személyes
ellentétek miatt  nem történik meg,  hogy megkapja a város,  bármennyire jó pályázatokat írnak.  Azt sem
tudhatjuk, hogy ki  lesz a  következő önkormányzat  és azért  hosszú időre eladósítani,  még ha  fejlesztési
hitelről van szó is, én ezt ezért nem tudom támogatni. Azon meg külön fel vagyok háborodva, hogy aki
tervezi az nem tudja, hogy mennyi km út vezet ki meg be, meg a csapadékvízet hogy kell. Akkor hogy
történt meg a tervezés, hogyan írták meg ezt a pályázatot? 



Papp István: A csapadékvíz elvezetés és a közmű kiépítése már folyamatban van. Majd nézd meg, ha arra
jársz, tehát ott a munkálatok megvannak.
Nagy  Ferenc: A  tervezéssel  kapcsolatban  amikor  benyújtottuk  a  pályázatot  a  szövetséghez,  akkor
kimondottan  a  pálya  és  közvetlen  környezetének  a  tervezéséről  volt  szó  és  az  önkormányzat  ezzel
párhuzamosan elindította a szükséges közüzemek ellátásának a tervezését is. A csapadékvíznél egy sokkal
egyszerűbb megoldást próbáltunk először keresztülvinni, ezt sajnos nem lehet, ezért kell egy új rendszert
kiépíteni a Zagyvához. Ennek a tervezése és a kivitelezése, meg a hozzá kapcsolódó feltáró út tervezése és
kivitelezése is kétséges volt, hogy a szövetség ezt jóváhagyja-e. Ez nem kimondottan a jégpálya vagy a
jégcsarnok kiszolgálása miatt  szükséges,  mert  a  sportcsarnokhoz is  kapcsolódik,  ezért  ilyen diplomáciai
sikernek is  tekinthető,  hogy bele tudtuk emelni  a  projektbe ezeknek a költségeknek egy részét  és TAO
támogatásból meg lehet valósítani. Tehát ezzel kibővítettük a projektet és a tervezés után, amikor már volt
költségvetés és jóváhagyott tervek, akkor mentünk a szövetséghez és kértük, hogy beemelhessük ezt a a
projektet.  Ezért  van  ez  a  feltorlódás.  Tehát  az első  jóváhagyásnál  nem is  voltak olyan  kidolgozottak  a
környezetnek a  tervei,  meg nem is  voltunk benne biztosak,  hogy el  tudjuk-e  érni  a  szövetségnél,  hogy
beemeljék a projektbe. A víz és a szennyvíz kiépítése van folyamatban és az elektromos áram, a csapadékvíz
az még nem. Tehát a víz, szennyvíz és az elektromos áram van folyamatban.
Marján János: A kormányzattól nem kértünk már, vagy mihez kértünk korábban?
Nagy  Ferenc: Nem,  erről  csak határozat  volt.  380  MFt-ot  hagytunk jóvá,  az  maga  a  jégcsarnok és  a
környezete, ez pedig az út. 
Marján János: Akkor egy ilyen táblázat csak kellene. Most a sportcsarnokhoz is adunk pénzt, ehhez is
adunk, az FC Hatvannak is adunk, hogy ezt mit jelent? Nem akarom képviselő asszonyt erősíteni, de azért
látnunk kellene, hogy kb. mi az a mozgástér, ami a városnak biztos és stabil lábakat ad. 
dr. Szikszai Márta: Itt van egy olyan tábla. 
Marján János: Láttam azt a táblázatot, igen, csak hosszú távon. A másik kérdésem, amit nem nekem kellene
feltenni, de egyszer kérdeztem, hogy nem közbeszerzés köteles ez a hitelfelvétel?
Bánkútiné Katona Mária: 2015-ben a testület már megszavazott meghívásos közbeszerzéssel egy ilyen 1
milliárdos keretet a K&H Bankkal kapcsolatban és azon belül lenne ez felvéve.
Marján János: Ez határozatlan idejű?
Bánkútiné Katona Mária: Igen, határozatlan idejű. Tehát azon belül volt felvéve a kézilabdacsarnoknak a
hitele és azon belül még, mivel az 1 milliárdon belül voltunk, az egy kedvezményes hitelezésű.
Marján János: Értem, csak a kamat egy picit változott azóta.
Bánkútiné Katona Mária: Szerintem rosszabb irányba, mert a kamatok magasabbak. Akkor kérdeztük, a
bankkal felvettük a kapcsolatot, tehát az az 1 milliárdos keret az elég jó kondíciókkal volt felvéve. 
Marján János: Csak meg kellene futtatni,  mert most  a 0 és a 0,5 közötti  kamat periódus eléggé jónak
hangzik a mai világban és az úgy tudom nem az volt. Nem akarok plusz munkát adni, csak ezt meg kellett
kérdezni. Muszáj, hogy megpályáztassa az önkormányzat, ha versenyre késztetjük a bankot, lehet, hogy még
alacsonyabb is lehet a kamat.
Kondek Zsolt: Ez akkor volt, amikor ezt a keretet meghirdettük. Akkor volt ilyen versenyeztetés és úgy
emlékszem, hogy akkor a K&H Bank adta a legjobbat. 
Marján János: Igen, csak azóta eltelt három év. 
Kondek Zsolt: Igen, valóban pályáztunk már önerőre, az FC Hatvan lelátója esetében adtunk be az EMI-nek
és  ha  jól  tudom,  akkor  most  is  elment  egy  levél  a  kormányzat  felé,  amiben  támogatást  kérünk  a
kormányzattól az önerőhöz. Tehát erről az a tájékoztatásunk van, amit már elnök úr elmondott, hogy jövőre
létre  fognak  hozni  egy  ilyen  alapot,  amiből  majd  tudják  ezeket  finanszírozni.  A másik  dolog,  amiről
szeretnék beszélni, hogy ahhoz, hogy a fejlődés haladjon, ahhoz irdatlan nagy pénzek vannak a TAO-ban. Ha
most  egy 1,2 milliárdos beruházás  nekünk egy 200 MFt-os – nem tudom most  a pontos összeget,  nem
emlékszem rá – hitelből jön létre, akkor nekünk csak ennyibe került az a bizonyos csarnok. Tehát rengeteg
pénzt hozunk ide, de 20 éve nem tudják létrehozni, hogy egy sportcsarnoka legyen a városnak. Most itt a
lehetőség egy nagyon minimális hitelből. Én nem értem, hogy a fejlődéssel vagyunk vagy a fejlődés ellen?
Ez a hitel a városnak nem jelent problémát, mert még mindig 10% alatt marad a költségvetési tételünk, a
hitelrátánk. Ha ebből  megvalósul  egy nagy beruházás, az szerintem többet  hoz a városnak, mintha nem
valósul meg és jelen pillanatban ebből tudjuk finanszírozni. Hogyha megjön az állami hitel, illetve az állam
ideadja az önerőt, akkor még erre sincsen szükségünk.
Marján János: Aláírom, hogy ez kell, főleg a sportcsarnok, az hiány, de annak már most készülnie kellene. 
Papp István: Már készül.
Marján János: Én bízok mindenkiben, csak a múltkor a kiviteli tervek készültek meg hasonlók.
Papp István: Ma lesz a projektbemutatója, gyere el 14.00. órakor.



Marján János: Hol? 
Papp István: Itt, ebben a teremben.
Marján János: Jó, eljövök.

Több hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte  fel a bizottság tagjait.  Az öt  határozati
javaslatot egyben tette fel szavazásra. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   506  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal,
valamint 1 tartózkodással     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  FC  Hatvan  Egyesület  által
megépítendő  Jégcsarnok  megvalósításához  szükséges  önerő  biztosításáról  és  a  hozzá  kapcsolódó  hitel
felvételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város  Önkormányzata Képviselő-testülete a 356/2016. (V. 12.)  számú határozatát  hatályon kívül
helyezi.

Határidő: 2017. szeptember 19.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   507  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal,
valamint 1 tartózkodással     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  FC  Hatvan  Egyesület  által
megépítendő  Jégcsarnok  megvalósításához  szükséges  önerő  biztosításáról  és  a  hozzá  kapcsolódó  hitel
felvételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a  205/2016. (III.  31.) számú határozatát módosítja,  és
annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
 
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Futball  Club Hatvan  Egyesületnek  „a  látvány-
csapatsport  támogatását  biztosító  támogatási  igazolás  kiállításáról,  felhasználásáról,  a  támogatás
elszámolásának  és  ellenőrzésének,  valamint  visszafizetésének  szabályairól”  szóló  107/2011.  (VI.30.)
Kormányrendelet  alapján  a  Magyar  Jégkorong  Szövetség  által  elfogadott  -  Jégcsarnok  beruházáshoz
kapcsolódó  -  sportfejlesztései  programja  megvalósításához,  a  Futball  Club  Hatvan  Egyesület  részére
480.067.334.-  Ft  támogatást  biztosít,  mely  az  önkormányzat  2017.  évi  költségvetésébe,  fejlesztési  hitel
terhére betervezésre kerül.

Határidő: 2017. szeptember 19.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   508  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal,
valamint 1 tartózkodással     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  FC  Hatvan  Egyesület  által
megépítendő  Jégcsarnok  megvalósításához  szükséges  önerő  biztosításáról  és  a  hozzá  kapcsolódó  hitel
felvételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  Hatvan  Város
Önkormányzata  2017.  évi  költségvetésében,  a  fejlesztési  célok  között  szereplő  jégcsarnok  építés
megvalósítása érdekében 480.067.000,- Ft kölcsön felvételére a Kormány engedélyét kérje.

Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   509  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal,
valamint 1 tartózkodással     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  FC  Hatvan  Egyesület  által
megépítendő  Jégcsarnok  megvalósításához  szükséges  önerő  biztosításáról  és  a  hozzá  kapcsolódó  hitel
felvételéről 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.
§-ának  (3)  bekezdése  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. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   510  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal,
valamint 1 tartózkodással     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  FC  Hatvan  Egyesület  által
megépítendő  Jégcsarnok  megvalósításához  szükséges  önerő  biztosításáról  és  a  hozzá  kapcsolódó  hitel
felvételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hatvan Város Ön-
kormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben meghatározott jég-
csarnok megvalósítása érdekében, a 659/2015. (IX. 24.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Kereske-
delmi és Hitelbank Zrt.-vel megkötött kölcsönkeret szerződés keretében 480.067 e Ft hitel felvételével kap-
csolatos kölcsönszerződést a Kormány engedélye alapján aláírja. 

Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola gázfogadó állomása kerítésének cseréjéről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   511  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a Hatvani Szent István Általános Iskola
gázfogadó állomása kerítésének cseréjéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  tulajdonú  Hatvani  Szent  István
Általános  Iskola  (3000  Hatvan,  Bajcsy-Zsilinszky  út  8.)  gázfogadó  állomása  körüli  kerítés  cseréjének
elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 444.500,-
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás  a  Robert  Bosch Elektronika  Kft.-vel  megkötött  együttműködési  megállapodás  alapján a
2017. évre biztosított működési költségekből kerül biztosításra.

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

6./ napirendi pont 
Előterjesztés közterületeken található elhagyott hulladékok felszámolásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   512  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  közterületeken  található  elhagyott
hulladékok  felszámolásáról  szóló  előterjesztést és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a
képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város belterületi közterületein található elhagyott
hulladékok elszállításával és szakszerű elhelyezésével a Design Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t
(székhely:  6000 Kecskemét,  Ipar u.  6.) bízza meg – gumihulladék bruttó 44,45,- Ft/kg, hűtőgép 19,05,-
Ft/kg; műanyag hulladék 83,82,- Ft/kg; képcsöves hulladék 19,05,- Ft/kg; lomhulladék 93,98,- Ft/kg árakon,
bruttó 30.480,- Ft/alkalom kiszállási  díjjal,  valamint  bruttó 27.940.- Ft/fő/nap egységárakon – legfeljebb
bruttó  4.000.000,-  Ft keretösszeg  erejéig,  mint az önkormányzat számára összességében  legkedvezőbb
ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás a Hatvan Város  Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)
önkormányzati rendeletben az általános tartalékkeret költséghely terhére rendelkezésre áll.

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

7./ napirendi pont 
Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás alakuló
ülésére előterjesztett napirendi pontok tárgyában

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   513  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás alakuló ülésére előterjesztett napirendi pontok tárgyában
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  Társulási  Tanácsa  tagjának  Horváth  Richárdot,  Hatvan
város  polgármesterét  delegálja.  Felhívja a képviselő-testület  a delegált  tanácstagot,  hogy a  delegálásáról
szóló határozatot legkésőbb a Társulási Tanács alakuló ülésén mutassa be a Társulásnak.

Határidő: a Társulási Tanács alakuló ülése (határozat bemutatására)
Felelős: a Társulási Tanács képviselő-testület által delegált tagja

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   514  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás alakuló ülésére előterjesztett napirendi pontok tárgyában
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa elnökének személyéről szóló javaslatot.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében a Társulási Tanács
ülésén az elnök személyéről szóló döntés esetén a szavazáskor tartózkodjon.

Határidő: a Társulási Tanács alakuló ülése (szavazásra)
Felelős: a Társulási Tanács képviselő-testület által delegált tagja

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   515  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás alakuló ülésére előterjesztett napirendi pontok tárgyában
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  Társulási  Tanácsa  Felügyelő  Bizottsági  tagjairól  szóló



javaslatot.  A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  önkormányzat  képviseletében  a
Társulási Tanács ülésén a Felügyelő Bizottság tagjairól szóló döntés esetén a szavazáskor tartózkodjon.

Határidő: a Tárulási Tanács alakuló ülése (szavazásra)
Felelős: a Társulási Tanács képviselő-testület által delegált tagja

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   516  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás alakuló ülésére előterjesztett napirendi pontok tárgyában
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadni  javasolja  a  Zagyvakörnyéki
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. szeptember 1-jétől 2017. december 31-ig
terjedően  előterjesztett  és  a  határozat  mellékletét  képező  költségvetését.  Felhívja  a  képviselő-testület  a
delegált  tanácstagot,  hogy  a  Társulási  Tanács  alakuló  ülésén  szavazatával  az  előterjesztett  költségvetés
elfogadását támogassa.

Határidő: a Társulási Tanács alakuló ülése (szavazásra)
Felelős: a Társulási Tanács képviselő-testület által delegált tagja

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   517  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Zagyvakörnyéki  Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás alakuló ülésére előterjesztett napirendi pontok tárgyában
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  megkötni  javasolja  a  Zagyvakörnyéki
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési  Programiroda
Nonprofit Kft.  (1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.)  közötti,  a határozat mellékletét  képező konzorciumi
megállapodást. Felhívja a képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a Társulási Tanács alakuló ülésén
szavazatával a konzorciumi megállapodás megkötését támogassa.

Határidő: a Társulási Tanács alakuló ülése (szavazásra)
Felelős: a Társulási Tanács képviselő-testület által delegált tagja

8./ napirendi pont 
Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a
közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó döntésről  

Palik Józsefné: Láthatjuk itt is újra, hogy megint csak 40 MFt-ot ki kell fizetnünk. Annak idején is jeleztük,
hogy valami nem jó. Ez már megint mínusz a városnak.
Papp István: Nem, mert elkészült.
Palik Józsefné: Elkészült, csak éppen megint fizetnünk kell. Nem is keveset. 
Papp István: Mi fizetjük.
Palik Józsefné: Nyilvánvaló, hogy ki kell fizetni, ezt meg kell szavazni. Ha tartozunk valamivel, azt ki kell
fizetni, nincs mese.
Papp István:  Azért  azt  tudni  kell  erről,  hogy mi  gyakorlatilag  vétlenek  vagyunk az  ügyben.  Volt  egy
lehetőség, amit megpróbáltunk, anno ezt a Szabó Zsolt által vezetett önkormányzat megpróbálta. Itt voltak
bizonyos  tanulmányok,  amiben  le  vannak  írva  ezek  a  dolgok.  Mindenhova  eladták  ugyanazt,  habár
szerintem, mint szellemi termék nagyon sok helyre eladhatom ugyanazt. Mi is tankönyvet gyártunk, akkor
3000 iskolába ugyanazt eladhatom. Ugyanezt szerintem ő is eladhatta, tehát nem csinált vele törvénysértést.
A lényeg az, hogy még a kúriánál van, majd meglátjuk, hogyan dönt a kúria. Megépült, hogyha a kúria úgy
dönt, hogy vissza kell fizetni, nemcsak nekünk kell visszafizetni, hanem Gyöngyösnek és Egernek is. Az
országban  nem tudom hány helyen  volt,  kb.  50-60  helyen  a gimnáziumokban  mindenkinek  vissza  kell
fizetni. Tehát nem csak mi vagyunk az egyedüli hunyók. Sajnos ez így alakult, szerintem vétlenül vagyunk



ebben benne és a végfelhasználó fizet mindig.
dr. Szikszai Márta: Amikor megszületett ez a visszakötelezési határozat az irányító hatóság részéről, akkor
mi ezt a bíróság előtt megtámadtuk. A törvényszék az I. fokú ítéletében az önkormányzat keresetének teljes
mértékben helyt adott. Tehát kimondta azt, hogy azért az önkormányzat nem tartozik felelősséggel, illetve az
eljárása során nem volt köteles azt vizsgálni, hogy ugyanazt a szellemi terméket – szoftverről meg oktatási
anyagról van szó – ő még másik x helyre is eladta. Az I. fokú ítélet az teljesen jó volt nekünk, ezzel szemben
jött, mint derült égből a villámcsapás, hogy az ítélőtábla ennek a szöges ellentétét mondta, tehát nem részben
megváltoztatta, részben helyt adott, hanem teljesen azt mondta, hogy nekünk fizetünk kell. Most a kúriánál
mi  egy  felülvizsgálati  kérelmet  nyújtottunk  be.  Kértük  a  II.  fokú  ítéletnek,  mint  jogerős  ítéletnek  a
végrehajtásának a felfüggesztését, de a törvényben meghatározott feltételek nem állnak fenn, ezért a kúria a
felfüggesztésnek nem adott  helyt.  El  kell  kezdenünk fizetni,  de  azért  a  kúrián már  nagyon sok minden
megfordult a visszájára. Lassú eljárás, úgyhogy addig fizetnünk kell. Én nagyon bízok benne, hogy erre úgy
kell most tekintenünk, mint egy olyan ideiglenes helytállásra, ami majd végső soron nem marad rajtunk. 
Papp István: Igen, ahogy én is mondtam, egy szoftvert el lehet adni nagyon sok helyre. Nem az, hogy egy
iskolába egy szoftver, kifejlesztünk majd nem tudom mennyi szoftvert és akkor minden iskolának, habár az
országos tanmenet egy gimnáziumban, stb., mondjuk kicsi eltérés a helyi tanterv változtatása, de ugyanaz. 
Palik Józsefné: Én ezt értem, csak akkor meg kéne a felelősét találni, aki ezt mindenkinek eladta. 
Papp István: A bíróság megtalálja. Mi tudjuk, hogy ki, de hát mi nem ő vele vagyunk perben, hanem az
EMI-vel.  Az  EMI  meg  majd  ővele,  gondolom  én.  Ez  már  egy  más  kategória,  mi  ezzel  nem  tudunk
foglalkozni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   518  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  „A  természettudományos  oktatás
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz
kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a  TÁMOP-3.1.3-11/2-2013-0019  azonosító  számú
pályázat szabálytalansági eljárása nyomán fennálló 44.780.499,- Ft összegű követelést visszafizeti 12 havi
részletben az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) részére. A képviselő-
testület  felhatalmazza Hatvan város  polgármesterét  a  részletfizetési  megállapodás aláírására.  A pénzügyi
fedezet a 2017. évre vonatkozóan Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017
(II.18.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében, a 2017. évi felhalmozási kiadások között a „Bástya
utca közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése” költséghelyen biztosított, a 2018. évre eső követelés pénzügyi
fedezete a 2018. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Határidő: 2017. szeptember 19. (megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   519  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  „A  természettudományos  oktatás
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz
kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a  TÁMOP-3.1.3-11/2-2013-0019  azonosító  számú
pályázat  szabálytalansági  eljárásához kapcsolódó peres  eljárás  során keletkezett  és megítélt  900.000,- Ft
együttes elsőfokú és fellebbezési eljárási költséget megfizeti az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054
Budapest,  Akadémia  utca  3.)  részére.  A  pénzügyi  fedezet  a  2017.  évre  vonatkozóan  Hatvan  Város
Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2017  (II.18.)  önkormányzati  rendelet  5.  számú
mellékletében,  a  2017.  évi  felhalmozási  kiadások  között  a  „Bástya  utca  közvilágítása,  T-Com  hálózat
kiépítése” költséghelyen biztosított.

Határidő: 2017. szeptember 19. (megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



9./ napirendi pont 
Előterjesztés a 2017. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényekhez nyújtott egyedi támogatás felhaszná-
lásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   520  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a
képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  35/2010.  (XI.26.)
önkormányzati  rendelet  6.  melléklete  szerinti  átruházott  hatáskörében  eljárva a  Nemzeti  Fejlesztési
Minisztérium által meghirdetett „a 2017. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényekhez kapcsolódó egyedi
támogatási lehetőségről” című pályázat  teljes körű rendezvényszervezési feladatának ellátásával a Média-
Hatvan  Nonprofit  Közhasznú  Kft.-t  (székhely:  3000  Hatvan,  Madách  u.  12.)  bízza  meg,  mint  az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 530.581.- Ft megbízási díjért. A szükséges pénzügyi
forrás pályázati forrásból kerül biztosításra.

Határidő: 2017. szeptember 19. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen és ingatlanon történő fakivágásokról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   521  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 5 „  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 tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 4220/12, 4220/16, 4249 hrsz.-ú önkormányzati
tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Horváth M. út 83-193. számú ingatlanok előtt 114 fm fagyal,
21  fm mályvacserje  és  3 fm tuja  kivágásához azzal  a  feltétellel,  hogy a  cserjék 950  db  talajtakaró-  és
térhatároló cserje ültetésével kerüljenek pótlásra a kivágás helyszínén.

Határidő: 2017. szeptember 20.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   522  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 5 „  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  tulajdonosi  hozzájárulását  adja a  hatvani  2760/12  hrsz.-ú  önkormányzati  tulajdonú
területen 1 db hársfa, 1 db ostorfa, 1 db keleti tuja, 1 db juharfa és 1 db nyírfa kivágásához azzal a feltétellel,
hogy a fák 3 db kőrisfa és 2 db hársfa ültetésével kerüljenek pótlásra az ingatlan területén.

Határidő: 2017. szeptember 20.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

11./ napirendi pont 
Előterjesztés törött kandeláber cseréjéről

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



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   523  /2017.     (IX.   18  .)     számú   – 5 „  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 a Hatvan, Robert Bosch úton baleset következtében kitört kandeláber cseréjével Kovács
Zoltán egyéni vállalkozót (3000 Hatvan, Gorkij utca 8.)  bízza meg bruttó 334.010,- Ft összegben,  mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás Hatvan Város Önkormányzata  2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)
önkormányzati rendeletben a  városüzemeltetési  feladatok  között  a  Város-  és  községgazdálkodás
költséghelyen rendelkezésre áll.

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

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.05 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
        Kondek Zsolt                                             Papp István

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


