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ELŐTERJESZTÉS 
 

a hatvani Tourinform Iroda eszköz beszerzéséhez kapcsolódó hozzájárulásról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Pénzügyminisztérium a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 
keretében „Turisztikai fejlesztési térségek pozícionálás” című felhívást tett közzé, amelyre a 
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., mint konzorciumvezető VEKOP-1.3.2-17-2019-00002 
azonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be. A kérelem alapján a Pénzügyminisztérium a 
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-t támogatásban részesítette. A felek között 2020. február. 24. 
napján támogatási szerződés jött létre, amelynek tárgya „A Dunakanyar kiemelt turisztikai 
fejlesztési térség fejlesztése és pozicionálása” című projekt. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 
és a Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt., mint az egyik konzorciumi tag 
között konzorciumi együttműködési megállapodás jött létre a projekt megvalósítása érdekében. 

2022. januárjában a hatvani Tourinform Iroda irodavezetőjét a Visit Hungary Nemzeti 
Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt. a projekt keretében beszerzett eszközök kölcsönadási 
lehetőségével kereste meg. Az igényfelmérésre megküldött nyilatkozatban kérelmezésre került 1 db 
megállítótábla (A1 – 594 x 841 mm), valamint 1 db roll-up, melyeket rendezvények helyszínén 
kívánnak felhasználni a Tourinform Iroda, valamint Hatvan népszerűsítése céljából. 

Az eszközök átadásának és térítésmentes használatának feltétele a Visit Hungary Nemzeti 
Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt. által 2022. december 15-én megküldött haszonkölcsön-
szerződés mindkét fél által történő alírása. Az eszközöket 2023. februári kiszállítással tervezik 
eljuttatni a hatvani Tourinform Iroda (3000 Hatvan, Grassalkovich út 8.) részére, melyről átadás-
átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A haszonkölcsön-szerződés az aláírás napján lép hatályba és a 
projekt fenntartási időszakának (5 év) végéig tartó határozott időtartamra jön létre. Kapcsolattartó 
személynek Schoblocher Bernadett, a Tourinform Iroda Hatvan irodavezetője került kijelölésre. A 
haszonkölcsön-szerződés az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet 
Nonprofit Zrt.-vel (székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 23-25.) haszonkölcsön-szerződést köt, 
melynek keretében beszerzésre kerülnek a szerződés 1. számú mellékletében felsorolt 
keresztpromóciós eszközök a hatvani Tourinform Iroda részére. A haszonkölcsön-szerződés 
pénzügyi kötelezettségeket nem keletkeztet egyik fél vonatkozásában sem. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a haszonkölcsön-szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki Iroda útján 
 
 



 
 
 

Hatvan, 2023. január 19. 
 
 
 
 
 

Horváth Richárd 
polgármester 

Látta: 
dr. Kovács Éva 

      jegyző 




















