
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2013. november 15-én 11.00 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. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- 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 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   1074  /2013.     (XI.   15  .)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2013. november 15-i rendkívüli ülésének  napirendjét a következők szerint állapította 
meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontja:  

1. Előterjesztés műjégpálya felületének karbantartására szolgáló gép beszerzéséről
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2013. november 15. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 



1./ napirendi pont 
Előterjesztés műjégpálya felületének karbantartására szolgáló gép beszerzéséről

Schósz Gabriella: A november 13-i képviselő-testületi ülésen elfogadásra került a műjégpálya 
felületének karbantartására szolgáló gép beszerzéséhez keretösszeg elkülönítése. Az SzMSz szerint 
árajánlatokat szükséges bekérni a legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztása céljából. A legkedvezőbb 
ajánlatot az Ezüst Kaméleon Kft. adta a berendezés beszerzésére, ezért tőle szükséges beszerezni 
az eszközt.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1075/2013.  (XI.  15.)  számú  –  3  „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 Hatvan, Kossuth téren lévő mobil 
műjégpályához a jégpálya felületének karbantartására szolgáló gép beszerzésével az Ezüst 
Kaméleon Kft.-t (székhely: 1163 Budapest, Bem apó u. 9.) bízza meg 3.600.000,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet városüzemeltetési feladatok között szereplő műjégpálya üzemeltetés költséghelyen 
1.800.000,- Ft erejéig és a rendelet 4. számú mellékletében a fejlesztési feladatok között szereplő 
gépkocsi beszerzés maradvány terhére 1.800.000,- Ft erejéig biztosított.

Határidő: 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 11.05 órakor befejezettnek 
nyilvánította.

K.m.f.

__________________________________    _________________________________
        Lestyán Balázs               Papp István

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


