
327 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2019. szeptember 16-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében 
tartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

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

 
Igazoltan távol maradt: Marján János tag 
 
- Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
- 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 4 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 4 „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 592/2019. (IX. 16.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2019. szeptember 16-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a „Hass Alkoss Cselekedj! – Felújított közösségi terek a hatvaniaknak” című 
támogatási kérelemhez kapcsolódó döntésről 

 
2. Előterjesztés a 2019. évi Autómentes Nap rendezvényeinek lebonyolításához kapcsolódó döntésről 

 
3. Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok megrendelése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
 

Előterjesztő 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 1-3. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető         

 
Határidő: 2019. szeptember 16. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
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1./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Hass Alkoss Cselekedj! – Felújított közösségi terek a hatvaniaknak” című támogatási 
kérelemhez kapcsolódó döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 593/2019. (IX. 16.) számú – 4 „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 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-
2019-00174 azonosító számú, „Hass Alkoss Cselekedj! – Felújított közösségi terek a hatvaniaknak” című 
pályázat megvalósításának keretében a kötelező nyilvánosság feladatainak ellátásával a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) - mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt - bízza meg bruttó 144.780,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi fedezet pályázati 
forrásból biztosított. 
 
Határidő: 2019. szeptember 30. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés a 2019. évi Autómentes Nap rendezvényeinek lebonyolításához kapcsolódó döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 594/2019. (IX. 16.) számú – 4 „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 az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium által meghirdetett, „Támogatás a 2019. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényekhez” című 
pályázaton támogatást nyert (AMN/2019/0042 azonosító számú) támogatási kérelem megvalósítása kapcsán 
az Autómentes Nap teljes körű rendezvényszervezési feladatainak ellátásával a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bízza meg bruttó 1.121.500,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi forrás pályázati támogatásból 
biztosított. 
 
Határidő: 2019. szeptember 17. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
3./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 595/2019. (IX. 16.) számú – 4 „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, mint a képviselő-testület 
779/2016. (IX. 29.) számú határozata alapján indult, „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok 
ellátása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés b) pont alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel 
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arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés 
alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. 
 
Határidő: 2019. szeptember 19. (az eljárás eredményéről szóló összegezés elkészítésére) 
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 9.10 órakor bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


