
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2019. május 29-én 8.45 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  
- Marján János tag 

 
Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag, Bagi Miklós tag 
 
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- Johancsik Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
- 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 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. 
 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 376/2019. (V. 29.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2019. május 29-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontja: 
  

1. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. 
évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető         

 
Határidő: 2019. május 29. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Papp István: Annyit tudunk, hogy januárig tart ez és januárban államosítanak minden hulladék céget. Erről 
van információnk, másról nem tudunk. 
 
 



A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 377/2019. (V. 29.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2018. évi zárszámadási 
javaslatát, melyek az alábbi tételeket részletezik:  
 

1. A Társulás költségvetésének kiadási és bevételi teljesítései 2018. december 31. fordulónappal: (1. 
sz. melléklet) 

A 2018. évi költségvetés bevételei összesen:                     3.215.546.279,- Ft 

 
2.  Működési bevételek:                                                           7.188.489,- Ft 
a) Társulás működési bevétele                                                                    3.175.195,- Ft 
b) Tagönkormányzatok támogatása                                                  3.870.015,- Ft 
c) Társulás felhalmozási bevétele 

Felhalmozási célú támogatási bev. ÁHT-n belülről                        3.208.358.000,- Ft 
 
 

3. Kiadási jogcímek: 
a) Működési kiadás 4.901.940,- Ft 

Működési célú kiadások (reprezentáció, ügyvédi ktg. ÁFA)  2.683.280,- Ft 
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre 2.218.660,- Ft 

b) Felhalmozási célú kiadások                    900.000,- Ft 
Részesedések beszerzése                900.000,- Ft 
 

 
4. Kiadások és bevételek egyenlege 3.209.744.549,- Ft, melynek részletezését az 5. sz. melléklet 

tartalmazza. 
 
A Társulás pénzmaradványa: 3.209.744.549,- Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:  - 
felhalmozási céltartalék: 3.208.358.000,- Ft 

  - 2019. évi költségvetésbe beépítve: 1.386.549,- Ft 
 
 

5. A Társulás 2018. évi bevételei és kiadásai megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

6. A Társulás 2018. évi pénzeszközei változásának bemutatását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

7. A Társulás több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, valamint az adósságot 
keletkeztető ügylet nincs. 

8. A Társulás vagyonmérlegének főösszege 3.211.065.059,- Ft, a 2018. évi egyszerűsített mérlegét és 
vagyonkimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
9. A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és 
részesedések bemutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 
10. A Társulás adósságállománnyal nem rendelkezik, a zárszámadási határozat adósságot keletkeztető 
ügyletek bontását nem tartalmazza. 

11. A Társulás a 2018. évi vállalt kötelezettségeinek eleget tudott tenni. 
 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a 
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2018. évi gazdálkodásáról és 
annak pénzügyi teljesítéséről, valamint a pénzmaradvány megállapításáról és felosztásáról szóló beszámoló 
elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 



 
Határidő: 2019. május 31. (társulási tanács ülésen, vagy a megismételt ülésen) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
Más napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.50 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


