
2020. MÁJUS

Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Épül a sportcsarnokhoz 
vezető ideiglenes út

X. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

A rendeléssel megegyező 
napon, a rendelés végét 
követően vagy a rendelés 
utolsó óráiban lehetőség 
van telefonon konzultálni 
a szakorvosokkal.

Május 5-től a járó-
beteg-szakellátá-
sok fokozatosan 

újraindultak. A rendeléssel 
megegyező napon, a rendelés 
végét követően vagy a rende-
lés utolsó óráiban lehetőség 
van telefonon konzultálni a 
szakorvosokkal. Abban az 
esetben, ha a telefonos meg-
beszélés során az orvos úgy 
ítéli meg, hogy a személyes 
konzultáció is szükséges, arra 

időpontot fog adni. Az elő-
jegyzések esetében feltétel, 
hogy az időpont kérésekor a 
beteg (amennyiben a rende-
lés beutaló köteles) érvényes 
beutalóval rendelkezzen. Az 
újraindított szakellátások 
esetében kérik, hogy min-
denki fokozottan ügyeljen 

a higiénés előírásokra, és az 
alábbiak betartására:

Kérik, hogy minden alka-
lommal maszkban érkezze-
nek a betegek!

Kérik, hogy a kapott elő-
jegyzési időpont előtt 5 perc-
cel érkezzenek a betegek!

A kórház épületében mű-

ködő gasztroenterológiai, a 
radiológiai, a kardiológiai, a 
műtéti aneszteziológiai szak-
rendelésekre és a nőgyógy-
ászati UH vizsgálatra érkező 
betegek a Járóbeteg Rehabi-
litációs Központ bejáratánál 
várakozhatnak. A belépést 
pre-triage (hőmérőzés, kéz-
fertőtlenítés, kikérdezés) előz 
meg. A szakrendelőbe való 
bejutás az eddigieknek meg-
felelően pre-tirage-t követő-
en lehetséges. A mentőbejá-
rón a továbbiakban kizárólag 
a sürgős panaszokkal jelent-
kezők és a mentővel érkező 
esetek juthatnak be a kórház-
ba. Már a Balassi Bálint út 
felől is lehet közlekedni.

Már zajlanak a mun-
kálatok a sport-
csarnok mellett: 

elindult annak az ideiglenes 
útnak az építése, amin keresz-
tül elérhető lesz a létesítmény. 
Az önkormányzat saját erőből 
finanszírozza ezt a fejlesztést.  
A munkaterületet már átad-
ták a kivitelezőnek. Horváth 
Richárd elmondta: a város 
továbbra is minden erejével 
támogatja a beruházást, a na-
pokban 400 millió forintot 

utaltak át a kézilabda egyesü-
let számára, ami a kivitelezésre 
kapott állami támogatás egy 
jelentős része. A polgármester 
szerint fontos mérföldkő ez a 
csarnok a város életében, hi-
szen évtizedek óta csak álom 
volt egy ilyen létesítmény, most 
pedig már itt áll. -  Ez a sport- 
és rendezvénycsarnok a hatva-
niaknak, a város sportolóinak, 
kézilabdásainak készült! - fo-
galmazott a polgármester.

Rimán Alexandra

Újraindult a betegellátás

A hatvaniak újabb 
maszkokat kapnak. 
Az önkormányzat 

ezúttal minden 65. évét be-
töltött és idén betöltő hat-
vani polgárnak kézbesít egy 
újabb védőeszközt. Ők van-
nak a legnagyobb veszélynek 
kitéve a koronavírus miatt, 
éppen ezért idős társaink-
ra jóval fokozottabban kell 
figyelnünk – tájékoztatott 
Horváth Richárd polgár-
mester.

Az úgynevezett ffp2-es 
arcmaszkokat a Top Cop 
Security ajánlotta fel a város 
és a cég kiváló együttműkö-
désünknek köszönhetően. A 

kézbesítést a tervek szerint 
május 20-án kezdik meg az 
önkormányzat munkatársai.

Lukács Mónika

Újabb maszkokat 
kapnak a hatvaniak
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Május 17-től újra látogatha-
tó a Csányi úti piac. Maszk 
használata kötelező, a távol-
ságot tartani kell, valamint 7 
óra és 8:30- között csak a 65 
év felettiek vásárolhatnak.

A koronavírus miatt 
szinte teljesen leállt az 
élet márciusban, nem 

csak a programok maradtak el 
a városban, hanem bezártak a 
kulturális intézmények és az 
uszoda is. Szintén a járvány 
miatt nem nyitották ki a Csá-
nyi úti piacot sem. Most, hogy 
a kormány enyhítette a korlá-
tozásokat vidéken, Hatvan-

ban is változások lépnek élet-
be. Ennek egyik része, hogy 
május 17-én ismét kinyit a 
piac. Ugyanakkor – ahogy az 
közösségekben, boltokban is 
érvényes – kötelező a maszk 
viselése, mind a vásárlóknak, 
mind pedig az árusoknak. A 
vásártér már 7 órakor nyit, a 
65 év felettiek pedig nyitástól 
8:30-ig lehetnek a piacon. A 
zárás a megszokottak szerint, 
12 órakor lesz.

A parkolás a főbejárat előtti 
kisparkolóban ingyenes lesz, 
a zárt részen, a piac mellett 
továbbra is 200 Ft autónként.

SzP

Május 11-től már lehetőség van arra, hogy személye-
sen intézzék az ügyeket a hivatalban. Ehhez telefonon 
egyeztetett időpont szükséges, és csak indokolt eset-
ben lehet.

A koronavírus miatt 
megszűnt a sze-
mélyes ügyintézés 

a városházán. Ezen változ-
tatnak most, és május 11-
től ismét van erre lehetőség. 
Mindez csak indokolt eset-
ben, kizárólag az ügyinté-
zővel telefonon előzetesen 
egyeztetett időpontban van 
lehetőség az ügyfélszol-
gálaton, hétfői, szerdai és 
pénteki napokon 8 órától 
12 óráig.

Az ügyfélszolgálaton 
történő tartózkodás ide-
jén mindenkinek kötelező 
a szájat és az orrot eltaka-
ró eszközt (például orvosi 
maszk, sál, kendő) viselni. A 
személyes ügyintézés során 
be kell tartani a legalább 
1,5 méter védőtávolságot. 
Az Újhatvani Ügyfélszol-
gálati Irodán az ügyfélfo-
gadás továbbra is átmene-
tileg szünetel. Az élet- és 
vagyonbiztonságot veszé-
lyeztető tömeges megbete-

gedést okozó koronavírus 
járvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhá-
rítása, a magyar állampol-
gárok egészségének és éle-
tének megóvása érdekében 
arra kérik a hatvaniakat, 
hogy amennyiben az egyéni 
érdekeiket nem sérti, vagy 
veszélyezteti, az ügyeik in-
tézése során az elektroni-
kus ügyintézést részesítsék 
előnyben a hivatalban. Dr. 
Kovács Éva jegyző azt a 
tájékoztatást adta, hogy a 
Hatvani Polgármesteri Hi-
vatal ügyintézői telefonon 
és a hivatali e-mail címeken 
keresztül továbbra is meg-
adják a kellő felvilágosítást 
és az ügyfelek rendelke-
zésére állnak. Az egyes 
szervezeti egységek és ügy-
intézők elérhetőségei meg-
találhatóak a www.hatvan.
hu internetes oldalon az 
Ügyintézés / Polgármesteri 
Hivatal menüpontban.

SzP

Csak indokolt esetben 
lehet személyesen 
ügyet intézni

Folyamatosan dolgoznak 
a Dali felújításán
A Dali felújításán folyama-
tosan dolgoznak a szakem-
berek. Az épületben már el-
készültek a belső bontások, 
illetve a nyíláskiváltások 
nagy részét is befejezték.

Gőzerővel halad a Dali 
felújítása. A szakem-
berek megszüntették 

a régóta használaton kívüli 
zenekari árok részt, ezzel a 
nézőtér nagyobbá vált. Az 
intézményben teljesen meg-
újulnak a belső terek és fej-
lesztik a színpadtechnikát is. 
– A szakemberek elkészültek 
a terek összenyitásával, illetve 

a padlószerkezeti rétegeket is 
visszabontották. A jövőben az 
intézmény átépítési munká-
latai a magastető készítésével 
folytatódnak. Nagyon jó látni, 
hogy tervszerűen haladnak 
a munkálatok. Bízom benne, 
hogy minél hamarabb hasz-
nálatba vehetik az emberek a 
létesítményt – emelte ki Hor-
váth Richárd polgármester. A 
Dalit 130 millió forint pályá-
zati forrásból, valamint több 
mint 70 millió forint önerőből 
újítja fel az önkormányzat, a 
munkálatok feltehetőleg nov-
emberben befejeződhetnek.

Rimán Alexandra

Jó ütemben halad 
a könyvtár felújítása

Az Ady Endre Könyvtárban jelenleg a gerendák betonozásá-
val, zsaluzással és nyílásbefalazásokkal foglalkoznak a szak-
emberek. A tervek szerint őszre befejeződhet az építkezés.

Javában zajlik a munka az 
Ady Endre Könyvtárban. 
Jelenleg az előtető vassze-

relését végzik, illetve folyamat-
ban van a válaszfalak szerelése 
és a nyílásbefalazások. – A 
szakemberek már dolgoznak a 

liftaknákon és a zsaluzáson is. 
A földszinti előtér és aula kö-
zötti falszakaszban a kiváltás 
készítésével, és a homlokzati 
hőszigeteléssel foglalkoznak 
jelenleg. Mindezek mellett fo-
lyamatban van az épületgépé-
szeti csőszerelés és vezetékelés 
is – részletezte Horváth Ri-
chárd, polgármester.

A könyvtár felújítása a vas-
beton szerkezetének beto-
nozásával folytatódik, illetve 
még számos munka és feladat 
vár az építkezésen dolgozók-
ra. A létesítményben ugyanis 
gőzerővel haladnak az átépí-
tési munkálatok. Az épületet 
a Zöldülő Város projekt kere-
tében újítják fel és várhatóan 
őszre készül el.

Rimán Alexandra

A Hatvani Szolgáltató Kft. A vírus ideje alatt is kiemelke-
dő szerepet tölt be a város életében. Rendszeresen fertőt-
lenítik az utakat, illetve számos rekonstrukciós munkát 
hajtanak végre a hatvani intézmények területein.

A Hatvani Szolgál-
tató Kft. látja el a 
városban szüksé-

ges feladatokat. Ide tar-
tozik a közterület és in-
tézményi karbantartás és 
a vadaspark üzemeltetése, 
vízkárvédekezési tevékeny-
ség, piacok, strand, uszoda, 
valamint a temető gondozá-
sa is. A kft. vezetője elmond-
ta, hogy kiemelt figyelmet 

fordítanak a koronavírus 
terjedésének lassítására is. 
– A munkatársaink éjsza-
kánként egy magasnyomású 
permetező készülékkel fer-
tőtlenítik a köztereket. Kü-
lönös figyelmet fordítanak 
a buszmegállókra, padokra, 
korlátokra, gyógyszertárak, 
orvosi rendelők környékére. 
Mindezek mellett a járvány-
helyzet alatt folyamatosan 

karbantartjuk a hatvani in-
tézményeket, így az elmúlt 
hónapokban a strand és 
uszoda területén is számos 
rekonstrukciós munkát vé-
geztünk. Az óvodákban pe-
dig a felújításra szorult szé-
keket, asztalokat és ajtókat is 
helyreállítottuk – részletezte 
Török Éva.

A Hatvani Szolgáltató 
Kft. az info@hszi.eu email 
címen elérhető, ahol a lakos-
ság bármilyen észrevétellel 
bátran fordulhat a kft. mun-
katársaihoz.

Rimán Alexandra

Az uszodát, a strandot 
és óvodákat is karbantartja 
a Hatvani Szolgáltató Kft.

Új streetball pálya 
épült a Népkertben

A streetball és a kosárlabda 
napjainkra egyre jobban el-
terjedt. Hatvanban is nagy 
népszerűségnek örvend ez a 
sportág, ennek kapcsán egy 
új pályával bővült a város.

A kosárlabda története 
Hatvanban az 1950-
es évekre nyúlik visz-

sza, ekkor a város férfi és női 
csapata is a másodosztályban 
szerepelt. Az edzések az FC 
Hatvan jelenlegi területén 
folytak, salakpályán. 1997-
ben Blaubacher László or-
szágos streetball fesztivált is 
szervezett a DISZI parkoló-
jába mintegy 30 csapat rész-
vételével. Az utóbbi időszak-
ban a férfi mezőny sokáig a 
második vonalban szerepelt, 
jelenleg az összevont Heves-

Nógrád bajnokságban játszik, 
edzőjük Robotka Tamás. A 
streetball népszerűségének 
eleget téve egy összefogás ke-
retében Hatvan egy új pályá-
val is bővült.

– A Heves Megyei Ko-
sárlabda Szövetség kereste 
fel a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetségét, hogy 
szeretnének egy kültéri pá-
lyát építeni. A városnak csak 
a helyszínt kellett biztosítani 
és a Népkertet választották, a 
palánk pedig az országos szö-
vetség adománya – részletezte 
Robotka Tamás, a Hatvan KK 
edzője.

Cserkuti Szabolcs, az után-
pótlás csapatok edzője el-
mondta, hogy a fiatalok köré-
ben is nagyon elterjedt sport 
a streetball, így folyamatosan 

bővül a hatvani csapatok lét-
száma. – A város majdnem 
minden iskolájából járnak 
hozzánk sportolni vágyó gye-
rekek és nagyon lelkesek. Az 
idén már a Széchenyi István 
Római Katolikus Gimnázi-
umban is kaptunk termet, így 
szeptembertől ott is lesznek 
edzések – emelte ki Cserkuti 
Szabolcs. Hozzátette, hogy 
a jövőben szeretnének egy 
streetball fesztivált is rendezni 
a pályán, ahol akár 20 csapat 
is összemérheti a tudását. Az 
üzemeltetők arra kérik az em-
bereket, hogy a pályát rendel-
tetésszerűen használják, illetve 
ne menjenek a burkolatra ke-
rékpárral, gördeszkával és gör-
korcsolyával, mert azok kere-
kei megsérthetik a felületet.

Rimán Alexandra

Ismét lehet vásárolni 
a Csányi úti piacon
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Gyermekkorától tudta, hogy jogász szeretne lenni, az pedig, 
hogy szülővárosának önkormányzati hivatalát vezetheti, a 
legkedvesebb feladat számára. Dr. Kovács Éva, Hatvan jegy-
zője fiatalos lendülettel intézi a hivatali ügyeket.

Kevesen mondhatják el 
magukról, hogy már 
egészen kiskoruk óta 

célzott tervekkel vágtak neki 
az életnek. Dr. Kovács Éva, 
Hatvan jegyzője azonban az ő 
táborukat erősíti, hiszen már 
gyermekkorában jól tudta, 
hogy a jogász pályát választja, 
azon belül is az ügyvédkarrier 
vonzotta. Ehhez azonban so-
kat kellett tanulnia, ezt pedig 
a régvolt 3. Sz. Általános Is-
kolában, majd a Bajza József 
Gimnáziumban tette. Az 
ezekben az intézményekben 
elöltött évek után az ELTE 
jogász szakos hallgatója lett. 
2006-ban pedig lediplomá-
zott, majd lépdelt tovább a 

magának kijelölt úton. – Dr. 
Veres Andrásnál lettem ügy-
védjelölt, ez az életút vonzott, 
kimondottan kedveltem a 
polgári jogot, de tulajdonkép-
pen a közigazgatási jog sem 
állt távol tőlem. Jogi szakvizs-
gámat 2012-ben szereztem 
meg. Szerettem a munkámat, 
és ennek köszönhetően ala-
kítottam ki jó kapcsolatot 
az önkormányzattal. Emiatt 
történhetett, hogy hat évvel 
ezelőtt megkerestek, lenne-e 
kedvem aljegyzőként dolgoz-
ni a hatvani önkormányzatnál. 
Át kellett gondolnom, hiszen 
nem ebben az irányban indul-
tam volna el eredetileg, végül 
mégis úgy döntöttem, hogy 

kipróbálom magam ebben a 
szerepben – fogalmazott. A 
változás pedig jókora volt, hi-
szen az addigi munka helyett, 
egy sokkal nagyobb rendszert 
kellett átlátnia, és jóval több 
emberrel kellett együtt dol-
goznia. Ám mint fogalma-
zott, jó közeg fogadta, köny-
nyen együtt tudott dolgozni a 
munkatársaival. 

Tavaly pedig többen arra 
buzdították, hogy pályázza 
meg a jegyzői posztot. – Egy 
újabb olyan felkérés volt, 
amelyet jól át kellett gondol-
nom, hiszen a jegyző vezeti 
a hivatalt, nagy felelősséggel 
járó munkakör, sok mindent 
számításba kellett vennem, 
kimondottan azért is, mert 
épp a szülési szabadságomat 
követő időszakot töltöttem 
otthon kislányommal. Vi-
szont a családom biztosított 

engem, hogy támogatnak 
mindenben, így végül úgy 
döntöttem, belevágok. Ennek 
eredményeképpen idén janu-
ártól megbízott jegyzőként, 
majd márciustól már kine-
vezett jegyzőként dolgozom 
a hivatalban – mondta. Ám 
nem volt egyszerű helyzetben, 
amint belekezdett a munkába, 
a koronavírus-járvány terje-
dése nagyban megváltoztatta 
a feladatokat. – Nem egy ti-
pikus helyzetbe csöppentem, 
elrendelték a veszélyhelyzetet, 
így azonnal cselekedni kellett, 
kialakítani az új eljárásrendet, 
a hatósági házi karanténosok 
ellátásnak megszervezésében 
közreműködni, a köznevelési 
intézmények bezárásával kap-
csoltban intézkedni, valamint 
megerősíteni a közétkezte-
tést és a szociális szolgálatot. 
Mondhatni, a sűrűjébe kerül-

tem a jegyzőségnek – magya-
rázta. 

Kovács Éva elvként rögzítet-
te magának, hogy az a jó mun-
ka, amely kihívások elé állít. – 
Ez kiemelten fontos, bármilyen 
munkakörben dolgozom. Ezt 
itt most hatványozottan meg 
tudom élni, hiszen sokrétűek 
a jegyzői feladatok, a kötelező-
ek mellett sok önként vállalt is 
van. De kimondottan szeretem, 
hogy alaposan át kell gondol-
ni egy-egy folyamatot, ez a 
legjobb része a munkámnak. 
Emellett a jegyzői szerepkör 
miatt nagyon jó rálátást kapok 
a szakmára, ami szintén fontos 
a fejlődéshez – vélekedett.

A munka mellett anyasze-
repben is helytáll, fia, Bene-
dek 7 éves, jelenleg a Kossuth 
Lajos Általános Iskolában 
tanul, kislánya, Sári pedig 
bölcsődés. – A legnagyobb 

támaszaim édesanyám és a 
férjem, mindenben segítenek, 
amiben tudnak. Jelenleg is 
párom vigyáz a gyerekekre, 
kilenc hete van velük otthon 
a veszélyhelyzet alatt, hogy 
ebben a nehéz helyzetben is 
minden rendben menjen a 
városban – fogalmazott. Csa-
ládjával gyakran túráznak, 
kétéves kislányuk is velük tart 
a Mátrába. Emellett nagyon 
szeretnek hatvani programo-
kat látogatni, kerékpározni 
és utazni is. Amint idejük és 
a járványhelyzet engedi, út-
nak is indulnak, addig pedig 
dolgozik tovább, hiszen mint 
fogalmazott, az egyik legked-
vesebb feladat számára Hat-
vanban jegyzőnek lenni, hi-
szen itt született, nagyon sok 
embert ismer, és a város érde-
ke számára a legfontosabb.

Csordás Judit

A hatvani önkormányzat a város, a hatvaniak vagyonaként 
kezeli a sportcsarnokot. Egy jelenleg is érvényes megálla-
podás szerint ez így rendben is lenne. A kézilabda egyesület 
azonban, miután felépült a létesítmény mégis azt magának 
szeretné. A hatvani sport-és rendezvénycsarnok egyébként 
sem egyszerű történetébe most egy olyan fejezet került, 
amelyre senki sem számított, a célegyenesben borulni lát-
szik az együttműködés. Az egyesület vezetése más feltéte-
leket akar, közben az önkormányzat delegáltjait ki is rúg-
ták soraikból. A polgármester pedig nem mond le a városi 
vagyonról és minél előbb megnyitná a létesítményt, a jogi 
vitát pedig a háttérben rendezné. Na, de kinek van igaza?

A hatvani önkormány-
zat és a Hatvani Ké-
zilabda és Szabadidő 

Sportegyesület még 2014 
őszén kötött megállapodást a 
hatvani sport- és rendezvény-
csarnok beruházásról. Közben 
folyamatosan zajlott ez elő-
készítés, a tervezés, forráste-
remtés, a TAO támogatások 
gyűjtése. Hatvan polgármes-
tere eközben többször is hang-
súlyozta, hogy személyesen 
keresett fel cégeket, hogy a tár-
sasági adójukat a hatvani kézi-
labdásoknak ajánlják fel. Végül 
2018-ban vált biztossá, hogy 
biztonsággal meg tudják va-

lósítani az építkezést, ugyanis 
a hatvani önkormányzat több 
mint 2 milliárd forint állami 
támogatást kapott a sport-
csarnok beruházásra. Még az 
év végén megszületett az a 
megállapodás, amely szerint az 
önkormányzati területen épült 
csarnok ellenértékeként az 
egyesület elfogadja a kétmilli-
árdos támogatást és a 15 éves 
használati jogot. Ebben fektet-
ték le azt is, hogy az épületet 

70 százalékban a kézilabdások 
használhatják, 30 százalékban 
pedig az önkormányzat ren-
delkezik felette. Később arról 
is megállapodás született, hogy 
az önkormányzat létrehoz egy 
sportcsarnok üzemeltető céget 
és a működéshez szükséges 
forrást is biztosítja a város.

Az egyesület felrúgná 
a megállapodást 

Idén tavasszal hosszú évek 
után elkészült az épület, már-
ciusban pedig rögtön azzal 
állt elő az egyesület vezetése, 
hogy ragaszkodik a csarnok 

tulajdonjogához. A képvise-
lő-testület azonban döntött 
arról, hogy azt a területet, 
amelyen a sportcsarnok épült 
törzsvagyonban tartja, tehát 
azt nem lehet elidegeníteni. 

Az önkormányzat
munkatársait kirúgták 
az egyesületből
Ezt követően Lestyán Balázs 
alpolgármestert és Borbás 

Zsuzsanna önkormányzati 
cégvezetőt az egyesület veze-
tése kirúgta soraiból. A dön-
tést azzal indokolták, hogy az 
érintettek munkájuknál fogva 
a város érdekeit képviselik, ez 
pedig veszélyezteti a kézilab-
da egyesület működését. Les-
tyán Balázs közösségi oldalán 
a szóban forgó eset után azt 
írta, hogy véleménye szerint 
a csarnok nem lehet másé 
csak a városé és a hatvaniaké. 
Majd hozzátette, szomorú, 
hogy ilyen körülmények kö-
zött kellett távoznia, de esküje 
szerint ezután is segíteni fogja 
a sportolókat.

A kézilabda szövetség 
szerint az eredeti 
megállapodással 
minden rendben
A Magyar Kézilabda Szövet-
ség is vizsgálta a helyzetet az 
önkormányzat megkeresésé-
re.  A szerkesztőségünk birto-
kába került dokumentumban 
azt írják, hogy az egyesület 
„az átadás, mind a törzsva-
gyonba történő bevonás té-
nyét is tartalmazó, a szövet-
ségnek írt állásfoglalás kérő 
levelében nem emelt kifogást 
a konstrukció tekintetében.” 
Az érvényben lévő megál-
lapodásról – amely a 70-30 
százalékos használati arányt 
tartalmazza az egyesület ja-
vára - pedig azt írja a szerve-

zet, hogy álláspontjuk szerint, 
„amennyiben megvalósul, az 
a sportág érdekeit tudja szol-
gálni.” A kézilabda szövetség 
ugyanakkor azt is javasolja, 
hogy a „felek törekedjenek 
a mindenki számára megfe-
lelő azon megoldásra, amely 
a támogatás, sportfejlesztési 
programban bemutatott cél-
ját és a sportág érdekeit egy-
aránt szolgálja.” 

Az egyesület 
bizalomvesztésre 
hivatkozik
Kerestük a kézilabda egyesü-
letet is. Szerettük volna meg-
tudni, hogy miért és hogyan 
változott meg az álláspontjuk 
az önkormányzattal kötött 
megállapodásukkal kapcso-
latban. Azt is megkérdeztük, 
hogy van-e ennek a megál-
lapodásnak olyan része, ami 
nem szolgálja azokat a felté-
teleket, amelyek az egyesület 
csapatainak felkészüléséhez, 
edzéseinek, mérkőzéseinek 
megtartásához szükségesek. 
Arról is kérdeztük az egye-
sületet, hogy véleményük 
szerint a város érdekei miért 
veszélyeztetik a sportszer-
vezet működését. És kíván-
csiak voltunk arra is, hogy 
részükről mi lehet a helyzet 
megoldása. Válaszok helyett 
Szombati Lajos alelnök csak 
feltételeket küldött, hogy mi-

lyen körülmények között vá-
laszolnak. Többek között azt 
írta: „A riportok végén olyan 
megjegyzéseket nem tehet-
nek, amikre mi nem tudunk 
reflektálni, illetve amennyi-
ben a riportnak lesz bevezető 
kommentje, akkor azt szeret-
nénk látni.” Mivel az elmúlt 
csaknem két hétben, lapzár-
tánkig továbbra sem kaptunk 
válaszokat, így a kézilabda 
egyesület a témában közzé-
tett facebook bejegyzéseiből 
idézünk változtatás nélkül. 
Az ügyről azt írták:  „ameny-
nyiben átadnánk tulajdonba 
a Kézilabdacsarnokot, véle-
ményünk szerint keletkezik 
egy 800 millió forintos ÁFA 
befizetési kötelezettségünk, 
illetve azt sem tudjuk, hogy 
az Önkormányzat, hogy kí-
ván ellentételezni 2,8 milliárd 
forintot, ami az építési költ-
ség volt, és melynek ellenté-
telezése a jogszabályok értel-
mében kötelező. Arról nem 
beszélve, hogy az elmúlt 1,5 
évben olyan bizalomvesztés 
alakult ki az Egyesületünk 
vezetőinek Horváth Richárd 
Polgármesterrel és a Képvi-
selő testület e körben hozott 
döntéseivel szemben, - tekin-
tettel arra, hogy az érvényben 
lévő megállapodásunk gya-
korlatilag minden pontját fel-
rúgta -, hogy ez önmagában 
is kétségessé tenné a közös 
munkát. „

Az egyesület mindeközben 
az önkormányzattal szemben 
jogi lépéseket is tett, birtok-
védelmi eljárást kezdeménye-
zett.

A polgármester szerint 
a hatvaniaké 
a sportcsarnok
- Ez a sport- és rendezvény-
csarnok a hatvaniaknak, a 
város sportolóinak, kézilab-
dásainak készült. Miután 
megérkezett a létesítményre 
a használatbavételi enge-
délyt, azonnal szeretnénk azt 
megnyitni a sportolóknak. 
Azért dolgozunk, hogy ez 
minél előbb megvalósulhas-
son – fogalmazott Horváth 
Richárd.

A polgármester hangsú-
lyozta: kitartanak amellett, 
hogy a sportcsarnok a hat-
vaniaké, a város vagyona. 

- Remélem, hogy ebben az 
egyesület vezetése is partne-
rünk lesz. A lényeg, hogy ez 
a helyzet nem hátráltathatja 
a játékosokat a felkészülés-
ben és nem befolyásolhatja 
azt, hogy a hatvaniak hasz-
nálhassák az épületet. Mi 
továbbra is tartjuk magun-
kat az érvényes megállapo-
dásunkhoz, amely szerint 
hetven százalékban a kézi-
labdásaink rendelkeznek a 
csarnokról. Remélem sok 
örömöt okoz majd a játé-
kosoknak a létesítmény, és 
számos sikert élhetünk majd 
meg a mérkőzéseken! Büszke 
vagyok mindenkire, aki segíti 
a beruházást és személyesen 
is alig várom, hogy a hatvani 
sportolókat lássam játszani a 
sportcsarnokban! Hajrá Hat-
van! - mondta a városvezető. 

Fiatalos 
lendülettel 
a jegyzői 
székben

Kié lehet a sportcsarnok?

Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Ké-
zilabda és Szabadiő Sportegyesület megállapo-
dást kötöttek a sport- és rendezvénycsarnok 
beruházásról 2014. október 30-án. 

A beruházást a felek a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
rendelkezései és a Magyar Kézilabda Szövetség 
által 2015. augusztus 12-i támogató határozata 
alapján   a sportfejlesztési program keretében 
tervezték megvalósítani.

Az önkormányzat az ingatlant 2016.12.07-én 
korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába 
sorolta.

Felek egymással megállapodást kötöttek 
2014. október 30. napján a hatvani 5331/21 
hrsz-ú ingatlanon tervezett sport- és rendez-
vénycsarnok beruházása tárgyában.

Hatvan Város Önkormányzatának a Magyar 
Köztársaság Kormánya 1112/2018. ( III.19) 

számú  határozatában a Hatvani Sport- és Ren-
dezvénycsarnok beruházás megvalósítása ér-
dekében 1.369.472.000,- Ft összegű, valamint 
a 1571/2018. ( XI.13 ). számú határozata ke-
retében 699.000.000,- Ft összegű támogatást 
biztosított.

Ezen támogatási határozatokra tekintettel 
az együttműködési megállapodást közös meg-
egyezéssel módosították és egységes szerkezet-
be foglalták 2018. december 14. napján. 

Felek megállapodtak abban, hogy a sport-
csarnok használatba vételét követő 30 napon 
belül az egyesület az épület tulajdonjogáról 
a társasági adóról  és az osztalékadóról szó-
ló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-a alapján 
lemond Hatvan Város Önkormányzata, mint 
földtulajdonos javára, ezáltal a földtulajdon és 
a felépítmény tulajdonjoga 1/1 arányban az ön-
kormányzatot fogja megilletni.

Az egyesület ellenértékként feltétel nélkül 
elfogadta az önkormányzat által a beruházás 
megvalósításához az egyesület részére nyújtott  
2.068.472.000 Ft összeget valamint az 15 éves 
időtartam alatt az egyesület részére biztosítan-
dó sportcsarnok használati jogának ellenértékét.

A felek az üzemeltetéssel kapcsolatban a 
2019.11.07-én és 2019.11.14-én személyes 
egyeztetést tartottak, melyen az egyesület el-
nöksége is részt vett. Ezeken az egyeztetéseken  
az egyesület elfogadta, a felajánlott konstrukci-
ót. A Sportcsarnok Üzemeltető Kft.  létrehozását 
jóváhagyták. 

2020. március 10. napján megtartott üzemel-
tetéssel kapcsolatos egyeztetésen az egyesület 
részéről egy teljesen új igény merült fel, tulajdo-
ni részt szeretne a sportcsarnokból.

2020. április 8-án megtörtént a műszaki át-
adás-átvétel.

A beruházás története
(cikkünket a hatvani önkormányzat jegyzőkönyveiből állítottuk össze)

Az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő vagyon nemzeti va-
gyon- hangsúlyozta Hatvan 
jegyzője. Kovács Éva hozzátet-
te: a nemzeti vagyon alapvető 
rendeltetése a közfeladatok el-
látásának, mint például a spor-
tolási tevékenység és az ehhez 
szükséges infrastruktúra bizto-
sítása is.  

A képviselő-testület az in-
gatlant az önkormányzat ren-
deletében azzal a céllal sorolta 
a korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyon kategóriájába, 
hogy a felépítmény tulajdon-
joga az önkormányzatot illesse 
meg, melyet a mindkét fél ál-
tal aláírt és a legfőbb szervek 
(elnökség, képviselő-testület) 
által jóváhagyott és elfogadott 
együttműködési megállapodás 
is tartalmazza.

Álláspontunk szerint fontos 
jogi garancia az, hogy a beru-
házás helyéül szolgáló ingat-
lan az önkormányzat törzsva-
gyonában van, mert így azt 
elidegeníteni nem lehet, azon 
osztott, közös tulajdonjog sem 
keletkezhet – mondta a jegyző.

Hozzátette: ugyanis üzleti 
vagyon esetében nem léteznek 
a tulajdonosi joggyakorlást 
érintő törvényi korlátozások, 
az ebbe az alcsoportba tarto-
zó vagyontárgyak szabadon 
elidegeníthetőek, megterhel-
hetőek, biztosítékul adhatóak, 
valamint – ingatlanok eseté-
ben – rajtuk osztott tulajdon is 
létesíthető. 

A csarnok teljes egészében 
közpénzből épült fel. Kovács 
Éva rámutatott: amennyiben 
az egyesület képviseletében 
eljáró jogi képviselő által java-
solt átsorolást az önkormány-
zat elfogadná, úgy nem közva-
gyon lenne a csarnok, hanem 
lehetőség nyílna az egyesület 
tulajdonjogának bejegyzésére 
az épületre, - a 15 éves időtar-
tam lejártát követően - a szűk 
magánszemélyek tagságából 
álló egyesület tehermentes 
ingatlan tulajdonjogával ren-
delkezne. 

A sportcsarnok 
önkormányzati 
területre épült
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RECEPT

Cukormentes kölesfelfújt 
Laczkó Ildikó receptje (Egészség Liget biobolt Hatvan)

Meglepően kevés szó esik ebben a nehéz, 
koronavírusos helyzetben a megelőzésről, 
életmódról. Úgy gondolom, hogy nagyon 
fontos lenne több figyelmet fordítani arra, 
hogy ne hízzunk, ha szükséges, inkább 
fogyjunk, ne fogyasszunk cukros, fehér 
lisztet tartalmazó ételeket. A vércukorszin-
tünkre való odafigyelés, a tudatos étkezés 
és rendszeres testmozgás csodálatosan 
javítja egészségünket, immunrendszerün-
ket, óvja ereink egészségét.

Az alábbi recept nagyon könnyen elké-
szíthető, finom és egészséges cukormen-
tes, lassan felszívódó szénhidrátokkal, 
hasznos tápanyagokkal látja el testünket 
és örvendezteti meg ízlelőbimbóinkat, hisz 
ami egészséges, lehet finom is!

Cukorbetegek és fogyókúrázók is fo-
gyaszthatják a benne lévő szénhidrátot fi-
gyelembe véve.
Hozzávalók:
250 g köles
kb. 1 liter növényi tej, vagy tej (én Alpro 
kesutejet használtam, nagyon finom kré-
mes, édes)
80 g vaj
25-30 g Dia-Wellness 1:4 édesítő (vagy a 
diéta szerint egyéb édesítő, xillit, eritril, 
stevia)
Biocitrom reszelt héja
Vanília kivonat

A kölest szűrőben alaposan leöblítjük, 
majd lábosba tesszük a növényi tejjel (tej-
jel) és lassú tűzön puhára főzzük. Egy csi-

pet sót tehetünk hozzá. Gyakran meg kell 
keverni, mert könnyen leéghet. Ha meg-
puhult és beszívta a tejet, édesítjük, bele-
tesszük a biocitrom héját, vajat, vaniliát. 
Megvárjuk, míg langyosra hűl, ekkor bele-
keverjük a tojás sárgáját.

A tojások fehérjét habbá verjük és óva-
tosan a teljesen kihűlt masszához kever-
jük. Az egészet egy kivajazott 35x18 cm-
es tepsibe öntjük, 180 fokra előmelegített 
sütőben 35 percig sütjük.

Én a saját készítésű cukormentes ba-
rack és szilvalekváromat tálaltam mellé, 
sőt a biocitromot is otthon szüreteltem az 
egész télen szeretgetett citromfámról.

Nagyon finom és egészséges, érdemes 
kipróbálni!

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés 
2020-04 Kaló Szabolcs, Hatvan Halmos Zsuzsanna, Hatvan

Újszülöttek Születési idő  Szülők neve (apa, anya)
Papp Léna 2020-03 Papp Mihály, Papp Zsuzsanna

Médiatámogatónk: 

Felhívás 

HATVAN Város Településrendezési Eszközeinek 

– „Az M3 autópálya és a Hatvani Ipari Park közötti közúti kapcsolat fejlesztésének megvalósítása, új autópálya-csomópont 
megvalósításával”-szöveggel megnevezett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő – mó-
dosítása elkészült.

Az elkészült partneri véleményezésre szánt anyagot a honlapon áttanulmányozhatják, valamint a Polgármesteri Hivatalban 
– félfogadási időben – megtekinthetik.

A Partnerségi egyeztetés Lakossági fórumának lefolytatása kizárólag elektronikus úton történik.*
A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket jelen Felhívástól számítva 15 napig*
Szabó János főépítész úrnak címezve, írásban, az alábbi elektronikus címen tehetik meg:
Szabó János főépítész úr részére
E-mail cím: foepitesz@hatvan.hu
              Segítő közreműködésüket megköszönve:
        Horváth Richárd polgármester

*A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigaz-
gatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testületének a település-
fejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 23/2017. (IX. 1.) önkormány-
zati rendelete alapján jelenik meg./

HATVAN Város Önkormányzata
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy



8 HIRDETÉS 2020. MÁJUS


