
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2013. október 24-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Lestyán Balázs tag
- Marján János tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag, Bagi Miklós 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 Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Lestyán Balázst a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   945  /2013.     (X.   24  .)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2013. október 24-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontja:  

1. Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő büfék, konyha, illetve azok 
önkormányzati tulajdonú berendezései bérletére és büféként, valamint konyhaként történő 
üzemelésére, illetve étel- és italautomaták elhelyezésére és üzemeltetésére kiírt pályázatra 
beérkezett ajánlatok bontása

Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 

Határidő: 2013. október 24.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke



1./ napirendi pont 
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő büfék, konyha, illetve azok önkormányzati 
tulajdonú berendezései bérletére és büféként, valamint konyhaként történő üzemelésére, illetve 
étel- és italautomaták elhelyezésére és üzemeltetésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok 
bontása 

Rékasi Éva: Egyetlen egy pályázat érkezett. 
Papp István elnök felbontja a pályázatot.
Papp István: A múltkor eredménytelen volt, mert nem jött egy ajánlat  sem. Egy pályázó van, a 
Florisz Gourmet Kft., székhelye: Hatvan, Kossuth tér 23. I/2., a társaság vezetője Bési Viktor és 
Szabó Zoltán. A havi bérleti díj nettó 200.000,- Ft + ÁFA.
Rékasi Éva: Érvényes a pályázat. 
Lestyán Balázs: Innen a Damjanich János Szakközépiskolából látják el az összes iskolai étkeztetést? 
Főzőkonyhára is szól a pályázat? 
Rékasi Éva: Úgy van, hogy az iskolákban található büfékre, meg a főtéri kávézóra szólt a pályázat 
és a DISZI konyhájára. A pályázati kiírás a közétkeztetéshez nem kapcsolódik, kizárólag az iskolai 
büféket, a kávézót és a DISZI konyháját veheti igénybe a pályázó, ezekre vonatkozik a bérlet. 
Lestyán Balázs: És a közétkeztetés?
Rékasi Éva: A közétkeztetésre közbeszerzés került kiírásra.
Marján János: A közétkeztetést ki csinálja tovább, a Városüzemeltetés?
Rékasi Éva: A közbeszerzési eljárás még nem zárult le, abban még nincs eredmény.

Több  napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.15 órakor befejezettnek 
nyilvánította.

K.m.f.

__________________________________    _________________________________
        Lestyán Balázs               Papp István

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési               Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
                     Bizottság tagja                          Bizottság elnöke        


