
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2011. november 24-én 8.45 órakor a Polgármesteri Hivatal 
nagytanácskozó termében tartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Lestyán Balázs tag 
- Marján János tag (késve érkezik) 
- Bagi Miklós tag 
 

Igazoltan távol maradt más irányú elfoglaltsága miatt: Mikó János tag 
 
- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok  
- dr. Szikszai Márta jegyző  
- Bánkútiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
- Dalnoki Brigitta művelődési referens 
- 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.  
 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 902/2011. (XI. 24.) számú – 3 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága 2011. november 24-i rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontja: 
 

1. Előterjesztés a közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Zárt ülés napirendi pontja:  
 

1. Előterjesztés a Szent István Általános Iskola megbízott vezetőjéről 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
  Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző  
 
Határidő: 2011. november 24.  
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 



1./ napirendi pont 
Előterjesztés a közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
(Megérkezik Marján János, így a szavazóképes bizottsági tagok száma 3 főről 4 főre emelkedik.) 
 
dr. Szikszai Márta: Az önkormányzat a közétkeztetési feladatok ellátására a kizárólagos 
tulajdonában álló Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel kötött 
közszolgáltatási szerződést. Ugyanakkor szeptember hónapban a Robert Bosch Elektronika 
Kft.-vel is szerződést kötött, miszerint a Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodájában 
egy Bosch csoportot indítunk emelt szintű szolgáltatással. A Bosch átalánydíjat fizet az 
önkormányzat részére a közoktatás általános feladatain túlnyúló emelt szintű 
szolgáltatásokért. Hiányzik egy kapocs a közétkeztetésben, mert a nyersanyagot a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. a szülőktől szedi be, itt viszont a Bosch 
átalánydíjban megfizeti az önkormányzatnak és ebben az előterjesztésben azt írtuk le, hogy a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére az önkormányzat megfizeti 
azon étkezések tárgyévre megállapított nyersanyagnormáját, melyet a szolgáltatás 
igénybevevője helyett az önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött 
munkáltató átalánydíj formájában fizet meg az önkormányzat felé. Tehát ez egy technikai 
jellegű dolog, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. ezt le tudja az 
önkormányzat felé számlázni. 
Papp István: Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek a Bosch állja az egész ellátását.  
dr. Szikszai Márta: Így van, csak a Bosch nem a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-vel van szerződésben.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 903/2011. (XI. 24.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közétkeztetési 
közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) 2011. szeptember 29. napján 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt közétkeztetésre vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés 10.) pontját az alábbi francia bekezdéssel egészíti ki: 
„- továbbá azon étkezések tárgyévre megállapított nyersanyagnormáját, melyet a 
szolgáltatás igénybevevője helyett az önkormányzattal együttműködési megállapodást 
kötött munkáltató fizet meg az önkormányzat részére átalánydíj formájában”. 
 
Határidő: 2011. november 30.  
Felelős:    Hatvan város polgármestere 
 
 
Ezt követően Papp István elnök 8.50 órakor zárt ülést rendelt el, ahol még egy előterjesztés 
került megtárgyalásra, melyről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 

K.m.f. 
 
 

__________________________________      __________________________________
            Papp István                         Jávorkáné Jenei Katalin 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési               jegyzőkönyvvezető   
       Bizottság elnöke                                


