
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2013. május 16-án 9.45 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében 
tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Lestyán Balázs tag
- Marján János tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag, Bagi Miklós tag

- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 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 Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen”  szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Lestyán Balázst a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     399/2013.     (V.     16.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2013. május 16-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontja:  

1. Előterjesztés a „Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” 
című pályázat benyújtásáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető

Határidő: 2013. május 16.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” 
című pályázat benyújtásáról

dr. Borbás Zsuzsanna: Ez egy ÁROP-os pályázat, az előterjesztésben nagyon részletesen le van írva, 
hogy mire lehet pályázni. Gyakorlatilag a hatékonyabb önkormányzati működés érdekében pályáznánk, 
20 és 40 MFt között lehet. Nem jelent még meg, de bármelyik pillanatban megjelenhet, úgyhogy készen 
kell állnunk.



Marján János: Ez 100%-os intenzitású?
dr. Borbás Zsuzsanna: Igen.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     400/2013.     (V.     16.)     számú   –   3   „  igen  ”   szavazat  -  
tal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Szervezetfejlesztés a konvergencia 
régiókban levő önkormányzatok számára” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az ÁROP-1.A.5-2013 
kódszámú, „Szervezetfejlesztés a konvergencia  régiókban levő önkormányzatok számára” című 
pályázati felhívásra. Az igényelhető támogatási összeg legalább 20 millió forint és legfeljebb 40 millió 
forint. A támogatás intenzitása 100%-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok 
aláírására.  

Határidő: 2013. június 30. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     401/2013.     (V.     16.)     számú   –   3   „  igen  ”   szavazat  -  
tal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Szervezetfejlesztés a konvergencia 
régiókban levő önkormányzatok számára” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú, 
„Szervezetfejlesztés a konvergencia  régiókban levő önkormányzatok számára” című pályázat 
lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010.  (XI. 25.) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles 
eljárni.

A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1. Gál Erzsébet politikai főtanácsadó;
2. Lukács László osztályvezető;
3. Gyurovics Mária pályázati ügyintéző.

Határidő: azonnal (munkacsoport megalakulására)
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 9.55 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

__________________________________     __________________________________  
        Lestyán Balázs Papp István

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


