
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2015. november 19-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal ovális termében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és  Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Marján János tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes, Palik Józsefné tag 

- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

- 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 Bagi Miklós  legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Bagi Miklóst a jegyzőkönyv aláírójaként.

Miután a napirenddel kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot 
hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1014  /2015.     (XI.   19  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2015. november 19-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította 
meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontja:  

1. Előterjesztés jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2015. november 19. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről

Papp István: Máshová került a jégpálya, jobb is olyan szempontból, hogy nem takarja el az 



önkormányzat épületét, ezért egy-két dolgot meg kell csinálnunk (pl. zajvédő fal), hogy az atyát se 
zavarja. Lényegesen csökkentettük a tavalyihoz képest a jegyárakat.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1015  /2015.     (XI.   19  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
Kossuth téren elhelyezésre kerülő jégpályán megtartásra kerülő „Késő esti korcsolyázások” 
alkalmával a fénytechnika biztosításával a SZATYI STAGE TEAM Kft.-t (székhely: 5630 Békés, 
Jantyik út 16.) bízza meg bruttó 1.524.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 741/2015. (X. 29.) számú határozata 
alapján a pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. november 25. (azonnal megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1016  /2015.     (XI.   19  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
Kossuth téren elhelyezésre kerülő jégpályára történő belépéshez szükséges 10.000 db karszalag 
beszerzésével az Euroko, spol. s r.o-t  (székhely: Hlavná 116. 079 01 Veľké Kapušany Szlovákia ) 
bízza meg bruttó 76.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 741/2015. (X. 29.) számú határozata 
alapján a pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. november 25. (azonnal megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1017  /2015.     (XI.   19  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
Kossuth téren elhelyezésre kerülő jégpályához kapcsolódó szükséges zajvédő fal beszerzésével az 
Építők Áruháza 60 Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 73.) bízza meg bruttó 
331.460,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 741/2015. (X. 29.) számú határozata 
alapján a pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. november 25. (azonnal megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1018  /2015.     (XI.   19  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 



35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
Kossuth téren elhelyezésre kerülő jégpályához  szükséges zajvédő fal telepítési munkálataival 
IBBL-Mogul Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 42.) bízza meg bruttó 626.110,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 741/2015. (X. 29.) számú határozata 
alapján a pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. november 25. (azonnal megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.10 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
          Bagi Miklós                          Papp István

 Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési              Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
                    Bizottság tagja                                  Bizottság elnöke        


