
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2019. szeptember 26-án 9.30 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  
- Marján János tag 
- Bagi Miklós tag 

 
Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag 
 
- Nádas Sándor önkormányzati képviselő 
- 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 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 napirenddel kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 633/2019. (IX. 26.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2019. szeptember 26-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontja: 
 

1. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzatát ért vádak elutasításáról 
  Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester 
   
 
Határidő: 2019. szeptember 26. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzatát ért vádak elutasításáról 
 
Papp István: Elutasítjuk minden szempontból azt a vádat, ami igaztalan és a valóságtól teljesen messze áll.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 634/2019. (IX. 26.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzatát ért 
vádak elutasításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:  



 
 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan városban folyó telefonos közvélemény-kutatás 
során a hatvani választópolgárokkal közölt vádakat – melyek az „önkormányzat csődjéről”, „egyes projektek 
bukásáról”, „több milliárdos önkormányzati adósságokról” szólnak – visszautasítja, tekintettel arra, hogy 
azok valótlanok és sértik Hatvan Város Önkormányzatának jó hírnevét, méltatlanok a városi közéleti 
hagyományokhoz, továbbá az állampolgárok választási akaratának csalárd módszerekkel való 
befolyásolására irányulnak.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a büntető feljelentést Hatvan Város 
Önkormányzata sérelmére elkövetett rágalmazás elkövetése miatt ismeretlen elkövető(k) ellen megtegye. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
Más napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.40 órakor bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
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