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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült :  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága 2014. november 27-én 9 óra 45 perckor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Ovális termében tartott nyílt, rendkívüli üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István  bizottsági elnök 
Köves Gábor Nándorné  bizottsági tag  
Marján János     bizottsági tag  
Palik Józsefné    bizottsági tag   
 

   
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 
Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság négy 
tagjának részvételével az ülés határozatképes.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv 
aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Köves Gábor Nándorné  legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Köves Gábor Nándorné  bizottsági tagot a jegyz őkönyv 
aláírójaként. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és mivel a napirenddel kapcsolatosan kérés, hozzászólás nem 
volt szavazásra bocsátotta azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1209/2014. (XI. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2014. november 27-i nyílt, rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

1. Szóbeli előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
1139/2014. (XI. 26.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről 
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720 
 

 

 
 

Határid ő: 2014. november 27. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      

               
                               
1. napirendi pont 

Szóbeli el őterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztés i Bizottság 1139/2014. 
(XI. 26.) számú határozatának hatályon kívül helyez éséről 
 

Papp István bizottsági elnök 
A rendkívüli ülésre azért volt szükség, mert a bizottság 1139/2014 (XI. 26.) számú határozatát 
visszavonjuk. 
A 19.500.000,- Ft-os tagi kölcsönre nem lesz szükség, kormánypénzből fog megvalósulni. 
Sajnos alulfinanszírozott egy kicsit a dolog. Jászfényszaru fizet, meg Hatvan fizet a többiek meg 
nem. Nem finanszírozhatjuk egy másik önkormányzatnak a működését. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
1210/2014. (XI. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága az 1139/2014. (XI. 26.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.” 

 

Határid ő: 2014. november 27. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      
 
 
Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 50 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 

K.m.f 
 
 
 
 

 KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ PAPP ISTVÁN 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági tag városfejlesztési bizottsági elnök            


