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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2020. szeptember 30-án 9.45 órakor a Hatvani Polgármesteri 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. Kovács Éva jegyző 
- Lukács László aljegyző 
- Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó  
- Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési 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 bizottság tagjait, hogy szavazzanak a javaslatról. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek 
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Miután a napirenddel kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 416/2020. (IX. 30.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2020. szeptember 30-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető          
              

2. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület által megépítendő Jégcsarnok megvalósításához 
szükséges döntésekről 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető      
 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 



198 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 417/2020. (IX. 30.) 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. 
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület által megépítendő Jégcsarnok megvalósításához 
szükséges döntésekről 
 
Marján János: Most hívtak az elnökségtől, hogy szavaznak erről, de én elolvastam az anyagot, valaki 
elmagyarázná, hogy ez most miért így történik? 
dr. Kovács Éva: Most nagyobb összeg átutalása vált szükségessé, mert a sportfejlesztési programjának a 
második ütemét valósítja meg a Futball Club Sportegyesület. Az a konstrukció lett, ami a kézilabdásoknál is, 
hogy egy térítés ellenében átadott támogatásként biztosítja a projektnek az önerejét, nagyságrendileg 480 
MFt-ot az önkormányzat az egyesület részére. Korlátozottan forgalomképes önkormányzati tulajdonon 
valósul meg és 30 napon belül az egyesület átadja az önkormányzatnak ezt az ingatlant azért, mert az 
önkormányzat szempontjából ez a legbiztosabb. 
Marján János: A Jégkorong Szövetség valami ellenvetéssel van ezzel kapcsolatban. 
Nagy Ferenc: Beszéltünk az ügyintézővel, abban maradtunk, hogy majd egyeztetünk, pontosítjuk, hogy ők 
mit szeretnének rajta módosítani. Abban maradtunk, hogy egyelőre menjen minden így át, hogy az összeg 
utalása rendezettebb körülmények között tudjon menni, és majd egyeztetünk időpontot tárgyalásra a 
szövetséghez. Tanulva a kézilabdás tapasztalatokból, mindenképp ebbe az irányba szeretnénk ezt az 
együttműködést tolni. 
dr. Kovács Éva: Ez hosszabb időt vesz igénybe. A Jégkorong Szövetséggel beszéltünk tegnap, a jogi 
konstrukciót, esetleg egy másikat vagy ettől eltérőbbet kidolgozunk úgy, hogy megfelelő önkormányzati 
garanciák legyenek benne. 
 
Több 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 418/2020. (IX. 30.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület által 
megépítendő Jégcsarnok megvalósításához szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar  
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) és a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhely: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.) a 
Jégcsarnok projekt megvalósítása tárgyában megkötött megállapodást a határozat melléklete szerinti 
tartalommal, közös megegyezéssel módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2020. szeptember 30. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 419/2020. (IX. 30.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület által 
megépítendő Jégcsarnok megvalósításához szükséges döntésekről 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 Jégcsarnok beruházás keretében a csapadékvíz elvezetés I. számú részszámla 



199 
 
fedezetére – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2017. (IX. 18.) számú határozatával 
biztosított 480.067.334,- Ft támogatás terhére – bruttó 81.780.191,- Ft pénzeszközt ad át. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások között a „Jégcsarnok építése FC     Hatvan 
Egyesület támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal 
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 9.55 órakor bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


