JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 19-én
15:30 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza emeleti nagyterme.

Jelen voltak:

(Csatolt jelenléti ív alapján!)
Horváth Richárd
Lestyán Balázs
Szinyei András
Biró József
Kondek Zsolt
Köves Gábor Nándorné
Nádas Sándor
Palik Józsefné
Papp István
Rákócziné Lózs Csilla
Tarsoly Imre

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
jegyző
Bánkutiné Katona Mária
Komendáné Nagy Márta
Molnár József
Nagy Ferenc

gazdálkodási irodavezető
hatósági irodavezető
önkormányzati főtanácsadó
önkormányzati főtanácsadó

Csirmaz Andrea
Ofella Zoltán
Pintérné Kozári Mónika

Hatvani Varázskapu Óvoda vezető-helyettese
a Futball Club Hatvan Egyesület elnöke
a Futball Club Hatvan Egyesület pénzügyi vezetője

Katona Béla

gondnok, szavazógép-kezelő

Jegyzőkönyvvezető:

Püspökiné Horváth Melinda

* * *

Horváth Richárd polgármester
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselő-testületi ülésünkön.
Megállapítom, hogy 11 képviselő van jelen, a képviselő-testület határozatképes.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a kiküldött meghívóhoz képest a napirendre vonatkozóan
más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel
szavazzon.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
720/2018. (XI. 19.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 19-i rendkívüli ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
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NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó felhalmozási célú
támogatásról
2. Előterjesztés a Hatvani Varázskapu Óvodának a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetemmel történő együttműködésének támogatásáról
3. Előterjesztés a Lesznai Anna Alapítvány támogatásáról
Előterjesztő, előadó az 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester

* * *
1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A FUTBALL CLUB HATVAN EGYESÜLET RÉSZÉRE
NYÚJTANDÓ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:
Horváth Richárd polgármester

Biró József képviselő
Nekem egy pici problémám van ezzel az előterjesztéssel. Már nem először kap nagyon sok
pénzt a Futball Club, miközben más sportegyesületek, vagy akár alapítványok igen csekély
összeget kapnak. A vagyonkezelési szerződésben – amiben a Futball Club vállalta ezeket a
fejlesztéseket –, egy szó sincs arról, hogy több száz millió forintot majd a város bármilyen
jogcímen kifizet az egyesületnek. Én ezt a többiekkel szemben igazságtalannak tartom, és
nem tudom elfogadni.
Horváth Richárd polgármester
Nem az egyesület kapja ezt a pénzt, hanem az a vagyon gyarapodik, amely önkormányzati
tulajdonban van, és az önkormányzati tulajdonhoz az egyesület különböző pályázatokat
rendel, amik kapcsán az önkormányzati vagyon nő. Tehát még egyszer mondom, nem az
egyesület kapja a pénzt, az egyesületen keresztül megy, de az önkormányzati vagyon
gyarapodik ebből a pénzből.
Köves Gábor Nándorné képviselő
Nekem is kérdések merültek fel az előterjesztéssel kapcsolatban. Megnéztem a 2018. II. 22-i
képviselő-testületi ülés anyagát, melyben valóban benne van a támogatás, de ott egy forint
sincs megjelölve, hogy a mobil ülőkék mennyibe fognak kerülni. Tehát ott tulajdonképpen csak
egy hozzájárulás van, hogy a labdarúgó szövetség ezt a feladatot elvégezze a sportpályán.
Most viszont 5,9 millió forint jött be, aminek az önrésze 1,7 millió forint. A Futball Club kapott
32 millió forintot, ebből nem tudja kifizetni az önrészt? Miért a városnak kell ezt állnia?
Következő kérdésem, hogy utal az előterjesztés arra is, hogy ez az 1,7 millió forint szerepel a
költségvetésünkben. Próbáltam keresni, de nem találtam rá. Lehet, hogy nem voltam eléggé
figyelmes, de ha megmutatják, akkor én ezt örömmel fogom fogadni.
Tulajdonképpen két fejlesztés lett egy előterjesztésben behozva. Én azt gondoltam, hogy csak
a mobil ülőkékről lesz szó ebben az előterjesztésben, de utána láttam, hogy egyéb
fejlesztések is lesznek majd a sportpályán. Ezek milyen összefüggésben vannak egymással?
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Horváth Richárd polgármester
A költségvetésben az az összeg van, amit az FC Hatvan TAO támogatások kapcsán igénybe
fog venni, és ennek az önereje szerepel benne. Ez úgy működik, hogy adjuk a 30 % önerőt, és
70 % TAO támogatást szed össze hozzá az egyesület. A TAO már rendelkezésre áll, a
beruházásokat el kell indítani, így az önerő – ami valóban nem 1,7 millió forint, hanem 32
millió forint –, már benne van a költségvetésünkben, ez az egyesületnek a rendelkezésére áll.
A város állja az önerőt – de Ofella urat még megkérdezzük, hogy pontosan hogyan jön ki ez a
szám, és a projektek hogyan valósulnak meg –, ez abból következik, hogy városi vagyont
fejlesztünk. Tehát az FC Hatvan használja, de városi vagyonról van szó. Nem az FC Hatvané
sem a lelátó, ami majd egyszer elkészül, sem a parkoló, sem a székek, semmi sem. Városi
vagyonról beszélünk.
Ofella Zoltán, a Futball Club Hatvan Egyesület elnöke
Ahogy polgármester úr említette, a sportfejlesztési programjainkban vannak ezek benne, amik
a társasági adós támogatás alapján jönnek létre. Ezeknél a társasági adó a 70 %-a, és az
önrészt, 30 %-ot kell biztosítani. A tavalyi költségvetés tervezésénél számoltuk ki azoknak a
projekteknek a költségeit, amiknek az önereje 32 millió forint összegben lett megállapítva.
Ebben benne van egy Magyar Labdarúgó Szövetséges kompakt támogatás, amelyben
szerepel az ülőke, emellett még eredményjelző tábla és kispadok biztosítása. A Magyar
Labdarúgó Szövetség vállalta a 70 % előteremtését, és ezt az önkormányzaton keresztül
tudtuk megtenni.
A többi projekt a következőkből áll: lesz egy 85 férőhelyes belső parkoló, ami az ottani áldatlan
viszonyokat próbálja megszüntetni, hogy kulturáltan tudjuk fogadni a nézőket, és azokat a
szülőket, akik hozzák a gyerekeiket a rendezvényeinkre. Emellett a műfüves kispálya
felújítása fog megtörténni. Tíz évvel ezelőtt a város közreműködésének köszönhetően a
Magyar Labdarúgó Szövetségen keresztül kettő labdarúgó kispályát kapott a város, melyből
az egyik a Népkertbe került, aminek az állapota igencsak megromlott a használat
következtében. Ennek a felújítására fog sor kerülni. Három darab kisbuszt szerzünk be, amit a
Magyar Labdarúgó Szövetség támogat. Az alközponti mivoltunk kötelező előírása, hogy
megfelelő szállítási eszközökkel rendelkezzünk. Ezt természetesen mások is tudják majd
használni, nem csak a mi sportolóink. Ez nagyban segíti azt, hogy a szállítási költségeket így
le tudjuk redukálni. Továbbá lesz egy 363 m2-es rekortán felület, ami szintén az edzésfelületek
kialakítását fogja szolgálni, és van egy induló szakosztályunk, aminek egy olyan területet
létesítünk ezzel, ahol a gyerekek a szabadidejüket kényelmesen, sportolással tölthetik el.
Pályakarbantartó gépek most kerülnek beszerzésre, az elmúlt hét évben nem sikerült
betervezni ezeket. Most egy új traktort szeretnénk vásárolni, valamint azokat a gépeket,
kiszolgáló adaptereket, amikkel a pályának a folyamatos karbantartását el tudjuk végezni.
Ezek vannak benne a 32 millió forintos önrészben, az összérték meg fogja közelíteni a 100
millió forintot.
Horváth Richárd polgármester
Még egyszer kihangsúlyoznám, hogy nem az FC Hatvan kapja ezt az összeget, hanem a
városi vagyon fejlődik ebből az összegből, városi fejlesztésről van szó
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, megkérdezte a
képviselőket, hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 határozati javaslatról. Észrevétel nem
volt, ezért kérte, hogy aki a 3 határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodással a
következő határozatokat hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
721/2018. (XI. 19.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Futball
Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.) részére az önkormányzat
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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
Felelős

: 2018. november 30.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
722/2018. (XI. 19.) számú h a t á r o z a t a
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
81 férőhelyes parkoló
kialakítása
21.000.000,- 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
pályakarbantartó gép
beszerzése
11 655 510,- Ft
Összesen:
89.972.626,- Ft

Önrész összege

14.346.409,- Ft

9 450 000,- Ft
3 496 653,- Ft
27.293.062,- Ft

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
Felelős

: 2018. november 30. (önerő biztosítására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
723/2018. (XI. 19.) számú h a t á r o z a t a
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 722/2018 (XI. 19.) sz. határozat szerinti pénzügyi támogatásról
szóló, a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.
Határidő
Felelős

: 2018. november 30. (önerő biztosítására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma:
15729394-8411-321-10; adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és
Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd polgármester; (a
továbbiakban: Támogató)
másrészről a
Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.; adószáma:
19136840-1-10; bankszámlaszáma: OTP Bank 11739054-20132149; tel.: 06-30/221-39-76;
képviseli: Ofella Zoltán elnök (a továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi
feltételekkel:
1. Hatvan Város Önkormányzata a Támogatott részére
29.083.762,- Ft, azaz
Huszonkilencmillió-nyolcvanháromezer-hétszázhatvankettő forint
összegű támogatást biztosít a 2018. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások terhére.
2. A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel:
- a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítési programja keretében
megvalósított fejlesztéshez
bruttó 1.790.700,-Ft
- műfüves kispálya felújítására, 81 férőhelyes parkoló kialakítására, 363 m2 nagyságú
rekortán felület kialakítására
bruttó 14.346.409,- Ft
- 3 db kisbusz beszerzésre
bruttó 9.450.000,- Ft
- pályakarbantartó gép beszerzésre
bruttó 3.496.653,- Ft
3. a) A támogatás összegét a Támogató egy összegben átutalással fizeti ki a Támogatott
részére.
b) A kifizetés feltétele, a Támogatott részére kifizetett összegre vonatkozóan, ha a Támogatott
az összeget nem szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató részére.
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-ában foglalt felhatalmazás
alapján a Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel
kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2019. január 31.
napjáig a teljes összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató felé, valamint
szakmai beszámolóját benyújtani a mellékletét képező dokumentumokkal együtt.
5. A támogatásról a vonatkozó rendelet mellékletét képező elszámoló lap kitöltésével, szakmai
beszámolóval, saját nevére kiállított számlával, vagy felhasználást igazoló pénzügyi
bizonylatokkal kell elszámolni. A számláknak és bizonylatoknak a Gazdálkodási Iroda által
hitelesített másolatnak kell lenniük. A szakmai beszámolót és a kitöltött elszámoló lapot a
mellékelt számlával, vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal a 4. pontban
feltüntetett határidőre a Gazdálkodási Irodára kell benyújtani.
6. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában
meghatározott cél nem valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki
alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a
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Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-49575051-56561001 számú
költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában
meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatás összegét a jegybanki alapkamat
kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – a Gazdálkodási
Iroda felszólítását követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél
vezetett 10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára
visszautalni.
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe
esés napjától számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós
akadályba ütközik – a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett –
a Támogatottnak a támogatásról le kell mondania,
- közérdekből nyilvános a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó
szerv vagy személy által a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak
és különleges adatnak nem minősülő adat, azonban annak megismerésére a közérdekű
adatokra vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni.
8. Ezen megállapodás a 2018. évre érvényes.
9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok
személyében nem állnak fenn.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A szerződő
felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.
Hatvan, 2018. november

.

…................................................
Támogató
Horváth Richárd
polgármester
Pénzügyi ellenjegyző:
….........................................................
Bánkutiné Katona Mária
gazdálkodási irodavezető

…....................................................
Támogatott
Ofella Zoltán
elnök
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2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
ZENEMŰVÉSZETI

A

HATVANI VARÁZSKAPU ÓVODÁNAK A LISZT FERENC
EGYETEMMEL
TÖRTÉNŐ
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK

TÁMOGATÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:
Horváth Richárd polgármester

Horváth Richárd polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
724/2018. (XI. 19.) számú h a t á r o z a t a
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-3.2.6-1620016-00001 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
Felelős

: folyamatos, az együttműködési megállapodás aláírása 2018.
november 30.
: Hatvani Varázskapu Óvoda intézményvezetője
Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján (az együttműködési
megállapodás aláírására)

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A LESZNAI ANNA ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta. A bizottság az
előterjesztéshez módosító indítványt nyújtott be, melyet Horváth Richárd polgármester
előterjesztőként befogadott.
(A módosító indítvány írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Horváth Richárd polgármester
Horváth Richárd polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
725/2018. (XI. 19.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lesznai Anna Alapítvány (székhelye:
3000 Hatvan, Ratkó József u. 10.) részére 127.000,- Ft, azaz Egyszázhuszonhétezer 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
Felelős

: azonnal (a támogatási szerződés megkötésére)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Horváth Richárd polgármester
Szeretném elmondani, hogy a múlt héten több örvendetes esemény is történt. Megjelent a
közlönyben a kézilabda csarnok támogatásáról, illetve a plusz összegről a határozat. Így
gyakorlatilag 3,6 milliárd forintból fog épülni a kézilabda csarnok. A Virágos Magyarországért
versenyen ismét díjat nyert Hatvan. Varga Mihály miniszter úrral pedig átadtunk egy új gyárat
a Bercsényi úton, ami nem csak 100 új munkahelyet jelent, hanem iparűzési adó forintokat is a
városnak. Minden hétre legalább ilyen híreket kívánok magunknak.
Megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést
befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

DR. SZIKSZAI MÁRTA

jegyző

HORVÁTH RICHÁRD
polgármester

