
 

 
 

HAT/____________/2022. 
       Előterjesztésben közreműködött: 
       Rékasi Éva Számv., Vagyonnyilv.- és kezelési oszt.vez. 
      

ELŐTERJESZTÉS 
a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A város lakosságának biztonságát, élet- és vagyonvédelmét kiemelt fontossággal kezelve Hatvan 
Város Önkormányzata és a Hatvani Rendőrkapitányság közötti kapcsolat hatékony és együttműködő. 
Az önkormányzat részéről mindig nagy tisztelet és elismerés övezte a rendőrkapitányságon 
szolgálatot teljesítők munkáját, ezért 5 fő rendőr munkatársat, munkájuk elismeréseként Hatvan 
Város Önkormányzata jutalomban szeretne részesíteni. 
Csetneki Zsolt rendőr alezredessel, a Hatvani Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjével egyeztetve 
a jutalom ajándékutalvány formájában kerül átadásra.  
A kapitányságvezető úr kérte továbbá, hogy egy meghibásodott vízmelegítő készülék cseréjéhez is 
járuljon hozzá az önkormányzat. 
 
Az utalványok értéke összesen 200.000,- Ft összeghez, annak járulékaihoz, valamint a vízmelegítő 
beszerzéséhez 100.000 Ft keretösszegig a pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a polgármesteri keret 
költséghelyen rendelkezésre állnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság (székhely: 3000 
Hatvan, Ratkó József út 14.) részére összesen 200.000,- Ft értékű ajándékutalványt ad támogatásként 
5 fő rendőr munkatárs jutalmazásához, valamint bruttó 100.000,- Ft keretösszeg erejéig egy vízme-
legítő készüléket szerez be. 
Az összesen 200.000,- Ft értékű utalványok összegéhez, azok járulékaihoz, továbbá a vízmelegítő 
készülék beszerzéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költség-
vetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a polgármesteri keret költséghelyen ren-
delkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvan Város Önkormányzata és a 
Hatvani Rendőrkapitányság között megkötendő adományozási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2022. december 22. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. december 8. 
 

           Horváth Richárd 
Látta:                       polgármester 
          dr. Kovács Éva 
                 jegyző 
   



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Hatvani 

Rendőrkapitányság részére támogatásként, összesen 200.000,- Ft értékű ajándékutalvány 
beszerzésére, a kapcsolódó járulékok kifizetésére, valamint bruttó 100.000,- Ft keretösszeg 

erejéig vízmelegítő készülék beszerzésére a pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a polgármesteri 

keret költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

Hatvan, 2022. december 8. 

 

 

 
….................................................. 

Johancsik Mónika 
      gazdálkodási irodavezető 
 
 
 


