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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2019. október 8-án 15.30 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  
- Palik Józsefné tag 
- Marján János tag 

 
Igazoltan távol maradt: Bagi Miklós tag 
 
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
- Johancsik Mónika gazdálkodási 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 635/2019. (X. 08.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2019. október 8-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontja: 
 

1. Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárra vonatkozó többletigényhez 
pénzügyi fedezet biztosításáról 

Előterjesztő: Papp István bizottsági elnök 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető         

 
Határidő: 2019. október 8. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárra vonatkozó többletigényhez 
pénzügyi fedezet biztosításáról 
 
Papp István: Pótigény érkezett és egy 6 millió Ft-os keretösszeget határoztunk meg. A bizottságnak 
hatásköre 8 millió forintig dönteni. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 636/2019. (X. 08.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága (a 
továbbiakban: Bizottság)  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület, 
valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
mellékletében a Bizottság átruházott hatásköreire vonatkozó 19a. pontjában meghatározott hatáskörében 
eljárva, a 2019. október 10-én megvalósuló kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlás második 
ütemének (pótosztás) lebonyolítása érdekében 6 millió Ft keretösszeget biztosít a burgonya-, alma- és 
hagyma beszerzésére, melynek fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a 
szociális feladatok kiadásainál rendelkezésre áll. 
A vásárt a képviselő-testület 507/2019. (IX.5.) sz. képviselő-testületi határozata, az ehhez szükséges termény 
beszerzését az 508/2019. (XI.5.) sz. képviselő-testületi határozat alapján kell lebonyolítani. 
 
Határidő: 2019. október 10. (a pótosztás lebonyolítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
Más napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 15.35 órakor bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


