
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2015. október 14-én 15.15 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Palik Józsefné tag
- Marján János tag (később érkezik)
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- Basa Zoltán önkormányzati képviselő 
- dr. Szikszai Márta jegyző
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

- Tóth Ivett pályázati 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 Palik Józsefné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Palik Józsefnét a jegyzőkönyv aláírójaként.
Papp István elnök ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az alábbi 
előterjesztéseket a következő sorrendben: 

− első napirendi pontként a „Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről szóló előterjesztést, valamint

− második napirendi pontként a „Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést.

A bizottság tagjai a javaslattal 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   886  /2015.     (X.   14  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2015. október 14-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a „Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési 



eljárásban meghozandó döntésről

2. Előterjesztés a „Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési 
eljárás megindításáról

3. Előterjesztés ”Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és 
szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó döntésről

4. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” című pályázat keretében „Informatikai eszközök beszerzése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás megindításáról

5. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai nonprofit információs központ kialakítása Hatvan 
városában” című pályázattal összefüggésben tájékoztatási feladatok ellátásával kapcsolatos 
döntésről

6. Előterjesztés a „Múltunk értékei a jelenben”  című pályázat keretében történő hirdetések 
készítésével kapcsolatos döntésről

Előterjesztő 1-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 1-6. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

7. Előterjesztés tervező kiválasztásáról
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2015. október 14.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Papp István elnök  2 perc szünetet rendelt el, hogy  a bizottság tagjai elolvashassák  a napirendre 
pluszként felvett előterjesztéseket.

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésről

Palik Józsefné: Nem volt pályázó, aki megpályázta volna? 
dr. Szikszai Márta: Nem nyújtottak be ajánlatot.
(Megérkezik Marján János, így a szavazóképes bizottsági tagok száma 3 főről 4 főre emelkedik.)
Palik Józsefné: Elképzelhető, hogy nem lesz újra ajánlatunk? Mi akkor  a teendő? Addig fogjuk 
pályáztatni, amíg valaki nem jelentkezik?
Tóth Ivett: Nem tudjuk, hogy mi lesz, nem látunk a jövőbe.
Papp István: 10 MFt fölötti érték, azért kell megpályáztatni. De ha egyszer nincs pályázó.
Palik Józsefné: És aki jelenleg ellátja ezeket a feladatokat?
Papp István: Ő se pályázta meg még egyszer.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   887  /2015.     (X.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 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, 
mint a képviselő-testület 533/2015. (VII. 16.) számú határozata alapján indult, „Vagyonvédelmi 



szolgáltatás megrendelés” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, megállapítja, hogy a 
tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelennek minősül, 
tekintettel arra, hogy az eljárás során nem nyújtottak be ajánlatot.

Határidő: 2015. október 16. (az írásbeli összegezés elkészítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés  a „Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
megindításáról

Papp István: Tehát megint megindítjuk a közbeszerzési eljárást.
Palik Józsefné: Addig, amíg nem lesz nyertes pályázó, a jelenlegi fogja ellátni az őrzést-védést? 
dr. Szikszai Márta: Igen.
Palik Józsefné: Ez benne is van a szerződésükben, hogy amíg nem lesz új?
dr. Szikszai Márta: Igen, határozott idejű a szerződésük. Polgármester úr kötötte meg az SzMSz-
ben biztosított határértéken belül és most meghosszabbításra kerül az eljárás sikeres lefolytatásáig.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   888  /2015.     (X.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a „Vagyonvédelmi szolgáltatás 
megrendelése”  elnevezésű  közbeszerzési  eljárás megindításáról  szóló előterjesztést  és  az  alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 22.000.000.-Ft.
A szerződés teljesítése esetében a 2015. évben szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi 
költségvetésében az „Egyéb szakfeladatok”  között megtalálható „Élőerősőrzés”  tárgyú 
költséghelyen biztosított, a következő évben szükséges forrás Hatvan város 2016. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Vagyonvédelmi szolgáltatás 
megrendelése”  elnevezésű, 22.000.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően 
bíráló bizottságot választ.
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési 
szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2015. október 31. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés ”Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és 
szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó döntésről

Papp István: Tehát vissza kell fizetni azt a pénzt.



Palik Józsefné: Nem értem, hogy most akkor mi visszafizetjük, utána szaladunk a  pénzünk után, 
visszapereljük. Nem értem az összefüggéseket. Miért fizetjük ki addig a számlát, amíg nincsen 
teljesen elvégezve a munka? Utána megelőlegezzük, visszakérjük, ha nem kapjuk vissza, akkor 
végül is elmegy 367.390,- Ft, illetve nem is annyi, mert 373.330,- Ft-ot kell most visszafizetnünk és 
utána ezt hogy kapjuk vissza? Miért mi fogunk a pénzünk után járkálni?
Tóth Ivett: A fent nevezett projekt a 2012-ben induló kisturisztikai projekt egyik részeleme, ahol a 
játszótér kialakításáért felelős Krea-Hidra Kft.-nek kellett volna a kifizetéskor a jóteljesítési 
biztosítékot a megrendelő, azaz az ajánlatkérő számára biztosítani. Ezt nem tette meg határidőben, 
ettől függetlenül nem az önkormányzat fizette ki a számláját, hanem a Magyar Állam, hiszen 
szállítói finanszírozású összegről beszélünk. Azóta az önkormányzat folyamatosan próbálja 
behajtani a Kre-Hidra Kft.-én keresztül ezt az összeget, 367.000,- Ft-ról van szó. Sajnos semmilyen 
felszólításra, ügyvédi megkeresésre nem reagál a cég, ezért a közreműködő szervezet, függetlenül 
attól, hogy a szállítói kifizetéseket ő felügyeli, ezt nem a kifizetéskor vette észre 2014. márciusában, 
hanem ez évben, hogy ez elmaradt és hivatalból megindította ezt az eljárást. Ezzel együtt 
megállapította, hogy mivel  itt a PRAXIS-DESIGN Kft. végezte a projektmenedzsment 
tevékenységet, elsősorban ennek behajtásáért a PRAXIS-DESIGN Kft. tevékenységével 
összefüggésben tehető felelőssé. Mivel a közreműködő szervezet nem áll kapcsolatban a PRAXIS-
DESIGN Kft.-vel, hanem mi, a kedvezményezettek, ezért nekünk kell először jótállni a 373.000,- 
Ft-ot, mert időközben a kamatokkal, 6.000,- Ft megnőtt ez az összeg. Mi már elkészítettük a 
dokumentumot, miszerint a PRAXIS-DESIGN Kft.-én fogjuk behajtani ezt az összeget, de 
pontosan azért, mert először nekünk kell ezt teljesíteni, hogy a kamatok tovább ne kamatozzanak, 
ne nőjön az összeg, ezért amennyiben megszavazza a bizottság, illetve a képviselő-testület, akkor a 
holnapi napon ez kiegyenlítésre kerül és mi már ezt a kamattal növelt összeget követeljük a 
PRAXIS-DESIGN Kft.-én keresztül.
Palik Józsefné: Melyik játszótér volt ez? 
Tóth Ivett: Itt, a főtéri.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   889  /2015.     (X.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  „Hatvan barokk  belvárosa 
(Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó 
döntésről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra ajánlja  a  képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hatvan barokk belvárosa turisztikai 
attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése”  című, ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó szabálytalansági döntésben meghatározott összeget, azaz 
mindösszesen bruttó 373.330,- Ft-ot a Közreműködő Szervezetnek visszafizeti.
A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a visszafizetendő összeget peren 
kívül, szükség esetén peres eljárás keretében a Praxis Design Kft.-től követelje vissza.
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghely terhére biztosított.

Határidő: 2015. október 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan 
városában”  című pályázat keretében „Informatikai eszközök beszerzése”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárás megindításáról

Papp István: Ezt nekünk kötelességünk megcsinálni.



Palik Józsefné: Tudom,  de ha következetes  szeretnék  maradni,  márpedig szeretnék,  akkor  ezt 
fogom végig képviselni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   890  /2015.     (X.   14  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal,     valamint     1     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Környezeti és energetikai non-
profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázat keretében „Informatikai 
eszközök beszerzése” elnevezésű  közbeszerzési  eljárás megindításáról  szóló előterjesztést  és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú, 
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában”  című 
pályázat keretében „Informatikai eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít 
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 11.500.000.-Ft.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Informatikai eszközök beszerzése” 
elnevezésű, nettó 11.500.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot 
választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Valentin József, informatikus;
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző

Határidő: 2015. október 20. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Környezeti és energetikai nonprofit információs központ kialakítása Hatvan 
városában”  című pályázattal összefüggésben tájékoztatási feladatok ellátásával kapcsolatos 
döntésről

Papp István: Ez is a pályázati kiírásban szerepel, hogy kötelező nyilvánosság.
Palik Józsefné: Ezt  nagy örömmel  vettem tudomásul.  Volt  egy ilyen  előterjesztés,  amikor  én 
megjegyeztem, hogy miért  nem hívjuk meg a Média-Hatvan Nonprofit  Közhasznú Kft.-t,  most 
örömmel látom a határozati javaslatban, hogy meg is nyerték. Akkor azt a választ kaptam, hogy 
saját önkormányzati cég. Örülök, hogy egyszer ők is nyernek Hatvanban, illetve a javaslatunkat 
figyelembe vették, ennek ellenére tartózkodni fogok ennél a napirendi pontnál is.
Papp István: Ez 100%-ban állami, pontosabban uniós forrásból van, tehát nem kizáró ok, hogy egy 
önkormányzati cég is pályázhat.
Marján János: Ez végül is nem 950 MFt? Megszavaztunk 149 MFt-ot még pluszban, nem?
Tóth Ivett: 139 MFt-ot. 
Schósz Gabriella: A pályázat az 800 MFt.
dr. Szikszai Márta: Ráemelési kérelem van bent, illetve annak a megfellebbezése.
Marján János: De most a projektünk nem 800 MFt-ról szól, hanem 939 MFt-ról, nem?
dr. Szikszai Márta: Igen, mert a kiviteli  ajánlat az ennyivel  lett  több, de lehet kérni  bizonyos 
százalékig ráemelést. 
Marján János: Értem, csak az anyagban úgy szerepel, hogy 800 MFt.



dr. Szikszai Márta: A támogatási szerződés per pillanat ennyiről szól.
Marján János: De most még jelenleg mi adjuk hozzá a 139 MFt-ot, a város, nem?
dr. Szikszai Márta: Azt nem mi írhatjuk le, hogy 939 MFt, mert még nincs meg a ráemelési döntés 
és a támogatási szerződést még nem módosítottuk. Tehát egy függőjogi helyzet van.
Tóth Ivett: A támogatási összeg valóban 800 MFt.
Marján János: Értem, csak logikátlan.
Schósz Gabriella: A kivitelezési költségnek nem a 100%-a támogatott, ezt akarta Marján János 
mondani. Pályázati szempontból 100%. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   891  /2015.     (X.   14  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal,     valamint     1     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a 483/2015. (V. 27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   892  /2015.     (X.   14  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal,     valamint     1     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a KEOP-6.5.0/14 kódszámú „Környezeti és energetikai nonprofit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” című pályázat megvalósításához szükséges kötelező nyilvánosság biztosításával 
járó feladatok ellátására a  Média Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.(székhely: 3000 Hatvan, 
Madách u. 12.) bízza  meg,  mint  az  önkormányzat  számára  legkedvezőbb  ajánlattevőt  bruttó 
7.700.000,- Ft megbízási díjért.
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.

Határidő: 2015. október 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Múltunk értékei a jelenben”  című pályázat keretében történő hirdetések 
készítésével kapcsolatos döntésről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   893  /2015.     (X.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     meghozott   –   határozata:  
Hatvan  Város Önkormányzata Képviselő-testületének 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 
HUNG-2014/3144 pályázati  azonosító  számú „Múltunk értékei  a  jelenben”  c.  nyertes  pályázat 
keretében megvalósuló feladatok teljes körű  ellátásához szükséges hirdetéseket a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft.-től (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) rendeli meg bruttó 111.125,- 
Ft összegben, mint műszaki paramétereiben az önkormányzat számára összességében legkedvezőbb 
ajánlattevőtől. 
A szükséges pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.



Határidő: 2015. október 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

7./ napirendi pont 
Előterjesztés tervező kiválasztásáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   894  /2015.     (X.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 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 műjégpálya 
sátorral történő lefedéséhez szükséges építési engedélyezési terve elkészítésével a Sisák  Art 
Építésziroda  Kft.-t (székhely: 3060  Pásztó,  Tar  Lőrinc  út  30.) bízza meg bruttó 381.000,-  Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2015. évi 
működtetési költsége költséghelyen biztosított.

Határidő: 2015. október 15. (megrendelésre azonnal)
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 15.30 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
         Palik Józsefné                                     Papp István

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


