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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2018. november 19-én 15.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében 
tartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Kondek Zsolt elnök-helyettes  
- Palik Józsefné tag 
- Bagi Miklós tag 

 
Igazoltan távol maradt: Marján János tag 
 
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
- Johancsik Mónika a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
- Ofella Zoltán az FC Hatvan Egyesület elnöke 
- Pintérné Kozári Mónika az FC Hatvan Egyesület pénzügyi vezetője 
- Csirmaz Andrea óvodapedagógus a Hatvani Varázskapu Óvoda részéről 
- 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 736/2018. (XI. 19.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2018. november 19-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 

  
1. Előterjesztés a Hatvani Varázskapu Óvodának a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel történő 

együttműködésének támogatásáról 
 

2. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal informatikai hálózatának részleges 
felújításáról 

 
Előterjesztő 1-2. naprendi pontig: Horváth Richárd polgármester         
Előadó 1-2. napirendi pontig: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 

 
3. Előterjesztés a Lesznai Anna Alapítvány támogatásáról 

 
4. Előterjesztés Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó felhalmozási célú támogatásról 
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Előterjesztő 3-4. naprendi pontig: Horváth Richárd polgármester         
Előadó 3-4. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
Határidő: 2018. november 19. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvani Varázskapu Óvodának a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel történő 
együttműködésének támogatásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 737/2018. (XI. 19.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Varázskapu Óvodának a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel történő együttműködésének támogatásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) fenntartója együttműködési megállapodást köt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel (1061 
Budapest, Liszt Ferenc tér 8.) „A tanulók képesség kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési 
intézményekben” elnevezésű EFOP-3.2.6-16-20016-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódóan. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.  
A képviselő-testület felkéri a Hatvani Varázskapu Óvoda intézményvezetőjét, hogy az együttműködési 
megállapodásban foglalt valamennyi programról, a projekthez kapcsolódó szakmai beszámolókhoz, 
adatszolgáltatáshoz szükséges adatokról, személyes közreműködésben részt vevő alkalmazottakkal kötött 
megállapodásokról, valamint az óvoda használatába adott eszközökről és minden a megállapodást érintő 
eseményről, tevékenységéről írásban tájékoztassa a fenntartót.  
 
Határidő: folyamatos, az együttműködési megállapodás aláírása 2018. november 30.  
Felelős:   Hatvani Varázskapu Óvoda Intézményvezetője 
     Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján (az együttműködési megállapodás 
                aláírására) 
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal informatikai hálózatának részleges 
felújításáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 738/2018. (XI. 19.) számú – 4 „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 Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnak az Általános Igazgatási 
Osztály és az Ügyfélszolgálat elhelyezésére szolgáló épületrészeiben az informatikai hálózat 
infrastruktúrájának felújításával Varga Ivett egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Apafi utca 50.) 
bízza meg 1.954.456,- Ft összegben (alanyi adómentes), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetéséből kerül 
átcsoportosításra. 

Határidő: 2018. november 30. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



388 
 

3./ napirendi pont  
Előterjesztés a Lesznai Anna Alapítvány támogatásáról 
 
Papp István: Van itt egy módosító indítvány. Először arról szavazunk. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 739/2018. (XI. 19.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a Lesznai Anna Alapítvány támogatásáról szóló 
előterjesztéshez az alábbi  
 

módosító indítványt 
 

teszi: 
 
1. Az előterjesztés határozati javaslatának szövegében a „76.200,- Ft, azaz Hetvenhatezer-kettőszáz forint” 

szövegrész helyébe a “127.000,- Ft, azaz Egyszázhuszonhétezer forint” szöveg lépjen. 
 
2. Az előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés 

lépjen. 
„1. Hatvan Város Önkormányzata a támogatott részére 127.000,- Ft, azaz Egyszázhuszonhétezer forint 
összegű támogatást biztosít a 2018. évi költségvetésben a Polgármesteri keret terhére.” 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 740/2018. (XI. 19.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Lesznai Anna Alapítvány 
támogatásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot - a bizottság módosító indítványának 
figyelembevételével - elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lesznai Anna Alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, 
Ratkó József u. 10.) részére 76.200,- Ft, azaz Hetvenhatezer-kettőszáz forint támogatást nyújt. A fenti összeg 
Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a 
„Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Határidő: azonnal (a támogatási szerződés megkötésére)     
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
4./ napirendi pont  
Előterjesztés Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó felhalmozási célú támogatásról 
 
Palik Józsefné: Örök téma az FC Hatvan. Én is elolvastam az előterjesztést, azt is tudom, hogy Hatvan 
város költségvetésébe be lett tervezve 32 MFt, amiből most közel 30 MFt-ot fogunk odautalni. Nekem ezzel 
a részével nem lenne bajom, csak azért nem fogom tudni támogatni, mert a költségvetést elolvasva újra – 
mert akkor nem tudtam itt lenni – nekem aránytalanul sok egy futball klub támogatása mondjuk egy 
intézményi egész éves 25 MFt-os felújításhoz és még akkor sorolhatnám a többit is, de nem szeretném ezzel 
szaporítani a szót. Semmi kifogásom az FC Hatvan ellen, de én az arányokra jobban figyelnék. 
Kondek Zsolt: Felhívnám képviselő társam figyelmét pár dologra, ami mindig örök vita kettőnk között. Az 
FC Hatvan egy olyan szervezet, ami üzemelteti nekünk ezt a pályát és ezáltal 70% TAO támogatást hoz be, 
nekünk a maradék 30%-ot kell odaadni. Tehát ezek általában pályázati pénzek, ez sokkal több hasznot hoz és 
ez a városé, nem az FC Hatvané. Ha az FC Hatvan elköltözik mondjuk Gyöngyösre, attól még a sporttelep itt 
marad, ezt nem lehet elgurítani Gyöngyösre utána. Az FC Hatvan bárhol játszhatna. Ez az egy olyan 
egyesület van, ami a saját sporttelepét fenn is tartja, ehhez viszont a város érdekében oda kell adni azt a nem 
kevés összeget. 27 MFt-ról szól, de gondoljuk el, hogy ez a 27 MFt csak egy része, ez közel 100 MFt-os 
beruházás, ami ebből megvalósul.  
Ofella Zoltán: Egyértelműen ezek infrastrukturális és tárgyi eszköz beruházások, amik most itt történnek. A 
tételeket tetszenek látni, hogy miről van szó. Elsősorban a játéktér felület javítása, ugye volt egy műfüves 
pályánk, az a kis pálya, ami 10 évvel ezelőtt került beruházásra, az igencsak elhasználódott az idők 
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folyamán, annak a felújítása lesz. Pályakarbantartó gépeket szeretnénk, az elmúlt 7 évben igazából 2 vagy 3 
olyan gépet tudtunk vásárolni, ami a meglévő pályáink, úgymond a drága pályáink, mert ugye az 
önkormányzat hozzájárulásával építettünk egy nagy műfüvet, egy nagy füves pályát, tehát ezeknek a 
karbantartását folyamatosan meg kell oldanunk. Emellett van három darab kisbusz, ami úgy gondolom, hogy 
nagyban segíteni fogja azt, hogy a mi utazási költségeink redukálódjanak, mert 10 MFt-os nagyságrendben 
utazunk a gyerekekkel egy évben. Mellette van egy rekortán felület, ami szintén egy játéktér a gyerekeknek 
meg a szabadidő sportolóknak, mert az egy kispálya és egy teqballos pálya lesz, tehát azok az asztalok, 
amiket itt a gyerekek meg elsősorban a társadalom olyan része, aki nem hivatásszerűen focizik, hanem kijár 
focizni hétvégenként, ők szokták használni ezeket a dolgokat. Tehát ez mind infrastrukturára megy és úgy, 
ahogy képviselő úr mondta, ez nekünk azt jelenti, hogy kb. 65-70 MFt TAO támogatást kell még erre 
összeszednünk, aminek egy része már rendelkezésre áll és a parkoló a legnagyobb projekt, az pedig elindult 
most és szeretnénk azt befejezni. Az is azért lesz, hogy a közönséget ki tudjuk szolgálni elsősorban és az az 
állapot, ami ott általában ősszel és tavasszal van, tehát amikor olvad a hó, az borzalmas. Tehát a közlekedés 
szempontjából is az épületek és egyebek karbantartása miatt azt elkerülhetetlen megcsinálni. 
 
Papp István elnök több hozzászólás nem lévén szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A három határozati 
javaslatot egyben tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 741/2018. (XI. 19.) számú – 3 „igen” szavazattal, 
valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület 
részére nyújtandó felhalmozási célú támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Futball Club Hatvan 
Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.) részére az önkormányzat tulajdonában álló hatvani 2640 
hrsz.-ú és 2638/2 hrsz.-ú ingatlanokon (természetben Hatvan, Népkert utca 2.) a Magyar Labdarúgó 
Szövetség sportfejlesztési programja keretében megvalósulásra kerülő 81 férőhelyes parkoló kialakításához, 
műfüves kispálya felújításához és 363 m2 nagyságú rekortán felület kialakításához. 
 
Határidő: 2018. november 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 742/2018. (XI. 19.) számú – 3 „igen” szavazattal, 
valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület 
részére nyújtandó felhalmozási célú támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) részére a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott be/SFP16807/2017/MLSZ számú 
sportfejlesztési támogatáshoz szükséges bruttó 27.293.062,-Ft összegű saját forrást biztosít az alábbiak 
szerint: 
 

Beruházás megnevezése Bruttó összeg Önrész összege 
81 férőhelyes parkoló 
kialakítása 21.000.000,- Ft 

14.346.409,- Ft műfüves kispálya felújítása 8.737.062,- Ft 
363 m2 rekortán felület 
kialakítása 10.080.054,- Ft 

3 db kisbusz beszerzése 31 500 000,- Ft 9 450 000,- Ft 
pályakarbantartó gép 
beszerzése 11 655 510,- Ft 3 496 653,- Ft 

Összesen: 89.972.626,- Ft 27.293.062,- Ft 
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Az önerő biztosításhoz szükséges bruttó 27.293.062,- Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási 
kiadások között az „FC Hatvan Egyesület-pályázati önrész” költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határidő: 2018. november 30. (önerő biztosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 743/2018. (XI. 19.) számú – 3 „igen” szavazattal, 
valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület 
részére nyújtandó felhalmozási célú támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítési programja keretében 
megvalósított fejlesztéshez utólagosan bruttó 1.790.700,-Ft összegű önerőt biztosít. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „FC Hatvan Egyesület-pályázati önrész” 
költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen 
határozat, valamint a …/2018 (XI. 19.) sz. határozat szerinti pénzügyi támogatásról szóló határozat 
mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. november 30. (önerő biztosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
Más napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 15.15 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

__________________________________             _________________________________                                         
           Kondek Zsolt                   Papp István   
  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési               Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési          
             Bizottság elnök-helyettese                                           Bizottság elnöke          


