
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2015. április 30-án 8.45 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében 
tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes
- Marján János tag

Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag, Bagi Miklós tag

- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

- Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási 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 Köves Gábor Nándorné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3  „igen”  szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Köves Gábor Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként.

Papp István elnök ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye fel  napirendjére a pályázat 
benyújtásáról gyermekétkeztetésre szóló előterjesztést, mellyel a bizottság tagjai 3 „igen”  szavazattal 
(egyhangúlag) egyetértettek.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   411  /2015.     (IV.   30  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2015. április 30-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a 32/2015. (I. 29.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

2. Előterjesztés pályázat benyújtásáról gyermekétkeztetésre
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 



1./ napirendi pont 
Előterjesztés a 32/2015. (I. 29.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

Papp István: A Média-Hatvan Kft. később tudja benyújtani a beszámolót a könyvvizsgálat miatt, ezért 
kéri, hogy május 28-ra módosuljon az április 30-i határidő.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   412  /2015.     (IV.   30  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 32/2015. (I. 29.) számú képviselő-
testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 32/2015. (I. 29.) számú határozatát úgy módosítja, 
hogy a „2015. április 30-i képviselő-testületi ülésre” szövegrész helyébe a „2015. május 28-i képviselő-
testületi ülésre” szöveg lépjen.

Határidő: 2015. május 28.
Felelős a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője

2./ napirendi pont 
Előterjesztés pályázat benyújtásáról gyermekétkeztetésre

Papp István: A kormány ezt nagyon preferálja és mi is pályázunk erre.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   413  /2015.     (IV.   30  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a pályázat benyújtásáról 
gyermekétkeztetésre szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatására 
kiírt pályázaton részt kíván venni.
A pályázathoz szükséges önerő az önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2015. május 7. (a pályázat benyújtására)
Felelős Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.00 órakor bezárta. 
 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
   Köves Gábor Nándorné                          Papp István

 Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési              Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
            Bizottság elnök-helyettese                        Bizottság elnöke        


