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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2021. október 28-án 8.45 órakor a Hatvani Polgármesteri Hivatal kistermében 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 távolt maradt: Marján János tag 
 
- dr. Kovács Éva jegyző 
- Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
- 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 230/2021. (X. 28.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2021. október 28-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontja: 
 

1. Előterjesztés tűzifa beszerzéséről 
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
Határidő: 2021. október 28. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés tűzifa beszerzéséről 
 
Papp István: Tudvalevő, hogy a városban nagy igény van a szociális tűzifára. Mivel mi nem 
kaphatunk, mert 10.000 fő fölött vagyunk, az önkormányzat beleteszi a saját pénzét, hogy a lakosságot 
segítse ezzel is, aki ténylegesen rászorul. Tűzifa beszerzéséről van szó és mondhatjuk, hogy nem olcsó. 
Palik Józsefné: Mi olcsó?  
Papp István: 45.000,- Ft-ért láttam kitéve, de olyat, hogy nem adtam volna érte 20.000,- Ft-ot sem. Erdei 
köbméterbe és ha száraz, jó anyag. Milyen fa lesz, nem tudjátok? 
Nagy Ferenc: Ez bükk és tölgy. 
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Papp István: Az jó, kemény fa. 
Schósz Gabriella: A közterületről kivágott fák is kiosztásra fognak kerülni. 
Nagy Ferenc: Az az elképzelés, hogy igazságosan kellene majd, hogy a városban kivágott fából is kb. 
egyformán kapjanak. 
Papp István: Vegyesen.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 231/2021. (X. 28.) 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 100 erdei m3 konyhakészre 
hasogatott tűzifa (cser, tölgy) beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával Pál László egyéni vállalkozót 
(székhely: 3254 Váraszó, Kossuth Lajos út 84.) bízza meg bruttó 4.845.050,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
számú önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 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 8.50 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


