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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2022. március 31-én 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  
- Bagi Miklós tag  

 
Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag, Marján János tag 
 
- dr. Kovács Éva jegyző 
- Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
- 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 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 napirenddel kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 183/2022. (III. 31.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2022. március 31-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontja: 
 

1. Előterjesztés megítélt támogatáshoz kapcsolódó döntésről 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető                         

 
Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés megítélt támogatáshoz kapcsolódó döntésről 
 
dr. Kovács Éva: Két pályázat került benyújtásra bölcsőde fejlesztéssel kapcsolatban és az a szerencsés, nem 
várt eset történt, hogy mind a kettő nyert, ezért a Pályázati Osztály jelezte, hogy a Magyar Államkincstár 
szólt, hogy valamelyiket vissza kellene vonni, úgyhogy a PM-es pályázat visszavonásáról szól ez az 
előterjesztés, illetve határozati javaslat, mert a másik pályázatból lenne megvalósítva. 
Papp István: Az 100%-os, ez meg nem. Ez hány százalékos pontosan? 
Tóth Ivett: 85%.  
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Papp István: Az se rossz, de a 100% még jobb. Tehát 378 MFt-ról van szó körülbelül? 
dr. Kovács Éva: 347 MFt. 
Papp István: Abból egy szép kis bölcsödét lehet építeni.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 184/2022. (III. 31.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a megítélt támogatáshoz kapcsolódó 
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete lemond az 537129 azonosítószámú Bölcsőde fejlesztési 
programra benyújtott 85%-os támogatási intenzitású „Új bölcsőde építése Hatvanban” című pályázat által 
megítélt 273 192 681 Ft összegű támogatásról. A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a lemondó nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
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 8.50 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


