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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 Bizottság 2018. augusztus 6-án, 800 órai kezdettel, a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal kis termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

Jelen voltak: 

 Papp István   bizottsági elnök 

 Kondek Zsolt     bizottsági elnökhelyettes  

         Bagi Miklós      bizottsági tag    

 Marján János     bizottsági tag   

 Palik Józsefné     bizottsági tag 

 

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   

  

 Komendáné Nagy Márta   hatósági irodavezető 

 Tóth Ivett     pályázati osztályvezető 

 Johancsik Mónika     költségvetési osztályvezető 

 Nagy Ferenc     önkormányzati főtanácsadó 

   

 Barna Attiláné     jegyzőkönyvvezető 

 

*** 

Papp István bizottsági elnök 

Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság 5 tagja jelen van. A bizottság határozatképes. 

 

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 Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy 

szavazzanak a javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv 

aláírójaként. 

 

Papp István bizottsági elnök 

Ismertette az ülés napirendjét és mivel egyéb javaslat, hozzászólás nem volt, ezért a bizottság 

elnöke szavazásra bocsátotta azt. 

 

 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

484/2018. (VIII. 06.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 2018. augusztus 6-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 

  

1. Előterjesztés a „Zöld Város kialakítása” elnevezésű pályázattal összefüggésben szükségessé 

váló döntésekről 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester         

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
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2. Egyebek 

 

Határidő: 2018. augusztus 6. 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés a „Zöld Város kialakítása” elnevezésű pályázattal összefüggésben szükségessé 

váló döntésekről  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 2 

határozati javaslatról. 

  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

485/2018. (VIII. 06.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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 

TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú, „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” 

című pályázat megvalósításának keretében a rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátásával az 

Építész Kaláka Kft.-t (székhely: 1039 Budapest, Puszta köz 3. TT 6.) - mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt - bízza meg bruttó 990.600,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi 

fedezet a pályázati forrásból biztosított. 

 

Határidő: 2018. augusztus 21. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

486/2018. (VIII. 06.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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 

TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú, „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” 

című pályázat megvalósításának keretében a meglévő állapot energetikai tanúsítására, a fejlesztéssel 

érintett épületek átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére, létesítésére vonatkozó energetikai 

háttérszámítás, valamint a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó záró auditokat 

elkészítésével az Építész Kaláka Kft.-t (székhely: 1039 Budapest, Puszta köz 3. TT 6.) - mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt - bízza meg bruttó 889.000,- Ft megbízási díjért. 

Pénzügyi fedezet a pályázati forrásból biztosított. 

 

Határidő: 2018. augusztus 21. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

2. napirendi pont 

Egyebek 

 

Papp István bizottsági elnök 

Tájékoztatást adott a bizottság tagjai részére a Kocsis Albert Zeneiskola személyi kérdéseivel 

kapcsolatban. 
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Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a jelenlévők 

részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 8 óra 10 perckor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Kondek Zsolt  Papp István 

 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 

   Városfejlesztési bizottság elnök-helyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


