
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 2016. november 9-én 9.00 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
- Palik Józsefné tag
- Marján János tag
- Bagi Miklós 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 mind az 5  fő jelen van), 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 5 „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   1011  /2016.     (XI.   09  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottsága
2016. november 9-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés forgalomtechnikai módosításokról

2. Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről

Előterjesztő, előadó 1-2. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési iro-
davezető 

Határidő: 2016. november 9.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés forgalomtechnikai módosításokról

Papp István: A jégpályával kapcsolatosan lesz egy kis irányváltás.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1012  /2016.     (XI.   09  .)     számú   – 5 „  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 úgy dönt, hogy a Hatvan, Kossuth téren a volt Stahremberg utcai és a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal épülete előtti szakaszon, a jégpálya működése alatti időszakban ideiglenes jelleggel,
2016.  november  10.  és  2017.  február  26.  között  a  határozat  mellékletében  jelölt  forgalomtechnikai
módosítások bevezetésre kerüljenek.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és
Városfejlesztési Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A három határozati javasla-
tot egyben tette fel szavazásra. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1013  /2016.     (XI.   09  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a
képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  35/2010.  (XI.26.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Kossuth téren elhelyezésre
kerülő  mobil  műjégpálya  kiszolgálásához  szükséges  1  db  szaniter  konténer elektromos  ellátásának
kiépítésével Kovács  Zoltán  egyéni  vállalkozót  (székhely:  3000  Hatvan,  Gorkij  u.  8.) bízza  meg  bruttó
123.190,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 845/2016 (X.27.) számú határozata alapján a pénz-
ügyi forrás rendelkezésre áll.

Határidő: 2016. november 11. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1014  /2016.     (XI.   09  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a
képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  35/2010.  (XI.26.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Kossuth téren elhelyezésre
kerülő  mobil  műjégpálya  kiszolgálásához  szükséges  1  db  szaniter  konténer vízzel-szennyvízzel  való
ellátásával a  Hatvani Szolgáltató Intézményt  (székhely: 3000 Hatvan, Temető u. 14/A.) bízza meg bruttó
285.750,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  845/2016  (X.27.)  számú  határozata  alapján  a
pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

Határidő: 2016. november 11. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1015  /2016.     (XI.   09  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a
képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  35/2010.  (XI.26.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Kossuth téren elhelyezésre
kerülő mobil  műjégpálya  kiszolgálásához szükséges  2 db 6x3  m-es alutent  sátor  beszerzésével MAXA-
ALUTECHNIKA Kft.-t (székhely:  7694 Hosszúhetény,  Morolo utca 44/C) bízza meg bruttó 589.026,-Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 845/2016 (X.27.) számú határozata alapján a pénz-
ügyi forrás rendelkezésre áll.



Határidő: 2016. november 11. (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 9.05 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
         Kondek Zsolt                                    Papp István

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


