
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 26-án 8.45 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag, Marján János tag

- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési 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 Köves Gábor Nándorné legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Köves Gábor Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   282  /2015.     (III.   26  .)     számú   –  3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2015. március 26-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés  tulajdonosi  hozzájárulás  megadásáról  lakás-takarékpénztári  számla 
megnyitásához

2. Előterjesztés tourinform iroda létesítéséhez szükséges bérleti szerződésről

Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 1-2. napirendi pontig: Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési 
osztályvezető

Határidő: 2015. március 26.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 



1./ napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi  hozzájárulás  megadásáról  lakás-takarékpénztári  számla 
megnyitásához

Köves Gábor Nándorné: Ők fel akarják újítani, kell hozzá az előtakarékosság és most nekünk is 
hozzá kell járulni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   283  /2015.     (III.   26  .)     számú   –  3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a tulajdonosi  hozzájárulás 
megadásáról lakás-takarékpénztári számla megnyitásához című előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul  a Hatvan, Tabán u. 22. szám alatti 
társasház felújításához  szükséges  lakás-takarékpénztári  szerződés  megkötéséhez, a  lakás-
takarékpénztári  szerződésben  meghatározott  megtakarítási  összeget  a  tulajdoni  hányadának 
arányában a társasház részére biztosítja,  valamint  felhatalmazza Hatvan város polgármesterét  a 
hozzájáruló  nyilatkozat  aláírására.  A pénzügyi  fedezet  Hatvan város 2015.  évi  költségvetéséről 
szóló 6/2015. (II. 15.)  rendeletben rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés tourinform iroda létesítéséhez szükséges bérleti szerződésről

Papp István:  Azért akarunk tourinform irodát, hogy többen jöjjenek ide a kastélyba, hogy kicsit 
fellendüljön  a turizmus,  mert  sok látványosság van. Reméljük a  strand is  egyszer  elkészül,  ki 
tudnak majd menni fürödni normális körülmények közé és akkor Hatvanba minél többen jönnek, 
mert van miért jönni esetleg. 
Bagi Miklós:  Szólni kellene államtitkár úrnak, hogy ott volt Székesfehérváron a Seuso-kincsek, 
most már visszakerült, azt meg kellene valahogy szerezni hat hónapra. Azzal a felkiáltással meg 
lehetne, hogy vadászjelenetek vannak rajta.
Papp István: Nagyon őrzik.
Bagi Miklós:  Igen, de nagyon le van pusztulva ez a múzeum, meg a látogatottsága is nagyon 
gyenge.
Papp István: Tudom, nem sokan mennek, de azért menegetnek, csak menedzselni kell. Nincsenek 
hozzászokva, még a vérkeringésben nincs benne. Ha majd busszal jönnek kirándulni a gyerekek, 
bejönnek. 
Bagi  Miklós:  Az  nagyon  sokat  dobna  rajta.  Visszavitték  most  már Pestre,  csak  volt 
Székesfehérváron is hat hónapig. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   284  /2015.     (III.   26  .)     számú   –  3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tourinform iroda létesítéséhez 
szükséges  bérleti  szerződésről  szóló  előterjesztést  és az alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani  5224  hrsz.-ú,  természetben  3000 
Hatvan,  Mártírok  útja  2.  sz.  alatti  kivett  üzletház,  udvar  megnevezésű  4642  m2 nagyságú 
ingatlanban a Kossuth tér és Szent Mihály út sarkán található 52 m2 -es  helyiséget tourinform iroda 
kialakítása céljára az ALKOTRADE 60 Ingatlanberuházó és Bérbeadó Kft.-től  (székhelye: 3000 



Hatvan, Mártírok útja 2., adószám: 10944028-2-10, képviseli Varga Lászlóné ügyvezető igazgató) 
jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés alapján bérbeveszi, valamint felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására. 

A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges pénzügyi 
forrást a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben 
az általános tartalék terhére biztosítja.

Határidő: 2015. április 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Több 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.

__________________________________            _________________________________ 
  Köves Gábor Nándorné               Papp István

 Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési              Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
            Bizottság elnök-helyettese                          Bizottság elnöke        


