
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Pénzügyi,  Gazdasági  és
Városfejlesztési  Bizottságának  2010.  október 28-án  8,30 órakor  megtartott  rendkívüli
nyílt  ülésén.

Az ülés helye:     Polgármesteri Hivatal Költségvetési Főosztálya

Jelen voltak:      

Papp István bizottsági elnök
Mikó János bizottsági tag
Lestyán Balázs bizottsági tag
Marján János bizottsági tag
Bagi Miklós bizottsági tag

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:

Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok
Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető
Révész Péter gazdasági főosztályvezető

Jegyzőkönyvvezet ő: Iványosné Berényi Anita

* * *

Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. 

Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság öt tagjának
részvételével az ülés határozatképes. 

A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban  módosítás nem történt, ezért kérte, hogy aki a
napirenddel egyetért igennel szavazzon.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

50/2010. (X. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a 2010. október 28-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. Előterjesztés  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  39/2010.  (X.  26.)  számú
határozatának módosításáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjeszt ő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó:  Braun Zsófia főosztályvezető
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1. napirendi pont
Előterjesztés a  Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztés i  Bizottság 39/2010. (X.  26.)
számú határozatának módosításáról

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Braun Zsófia költségvetési f őosztályvezet ő
Erről  már  döntött  a  bizottság,  viszont  a  mellékletekben  változás  történt,  ezért  szükséges  a
határozatot  módosítani.  Tájékoztatta  a  bizottsági  tagokat,  hogy  a  részletes  bankgarancia  már
megérkezett.

(Kondek Zsolt megérkezett az ülésre.)

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

51/2010. (X. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és váro sfejlesztési bizottsági határozat

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  a  bizottsági  elnök  előterjesztésében
megtárgyalta a  Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  bizottság 39/2010.  (X.  26.)  számú
határozatának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési
Bizottsága úgy dönt, hogy a 39/2010. (X. 26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési
bizottsági  határozatát  annyiban  módosítja,  hogy  annak  melléklete  helyébe  jelen  határozat
melléklete lép.

Határidő: 2010. október 28.
Felelős: Hatvan város jegyzője

Papp István bizottsági elnök
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
rendkívüli nyílt ülését 8.40 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f

PAPP ISTVÁN

pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési
 bizottsági elnök

   IVÁNYOSNÉ BERÉNYI ANITA

      jegyzőkönyvvezető
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