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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2019. január 30-án 8.45 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott 
rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Kondek Zsolt elnök-helyettes  
- Bagi Miklós tag 

 
Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag, Marján János 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 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 Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „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 60/2019. (I. 30.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2019. január 30-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontja:  
 

1. Előterjesztés a hatvani 4854 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról való lemondásról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester         
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
Határidő: 2019. január 30. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a hatvani 4854 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról való lemondásról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 61/2019. (I. 30.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a hatvani 4854 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos 
elővásárlási jogról való lemondásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani 4854 helyrajzi számú kivett 
lakóház, udvar művelési ágú 643 m2 nagyságú földrészletet 4.000.000,-Ft vételáron nem kívánja 
megvásárolni, elővásárlási jogával nem él. 
 
Határidő: 2019. február 7. (tájékoztatás megküldése) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Más napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.55 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

__________________________________             _________________________________                                         
           Kondek Zsolt                   Papp István   
  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési               Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési          
             Bizottság elnök-helyettese                                           Bizottság elnöke          


