
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 2017. február 2-án 14.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális  termében
tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

Igazoltan távol maradt: 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 4 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 Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   35  /2017.     (II.   02  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottsága
2017. február 2-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontja:

1. Előterjesztés kivitelezési munkával kapcsolatos döntésről
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés kivitelezési munkával kapcsolatos döntésről

Papp Csaba: Miért álltunk el?
Schósz Gabriella: Azért álltunk el, mert ebben a szerződésben olyan munkák szerepeltek, mint pl. a hivatal
akadálymentesítéséhez (az emelőlapos kialakítású verzió esetén) kapcsolódó térburkolási munkák, illetve az
ablakok belül világos színűre legyenek lefestve és rézvasalatokra legyenek lecserélve a jelenlegi vasalatok.
Új kivitelezőt választottunk ki kompletten a rámpaépítésre. 

Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök feltette szavazásra a határozati javaslatot.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   36  /2017.     (II.   02  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     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 „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal felújításával összefüggő kiegészítő munkák
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás során kötött vállalkozási szerződésben foglalt munkák teljes körű
elvégzésétől történő megrendelői elállás miatt a ZERON Zrt. (székhely: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. I.
em. 3.) vállalkozó bruttó 5.388.775,- Ft értékben történő teljesítését és ezen összeg kifizetését utólagosan
jóváhagyja.

Határidő: azonnal (kivitelező értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere 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 14.10 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
         Kondek Zsolt                                    Papp István

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


