
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2018. augusztus 23-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 
- Kondek Zsolt elnök-helyettes  
- Palik Józsefné tag 
- Bagi Miklós tag 

 
Igazoltan távol maradt: Marján János tag 
 
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- Nagy Ferenc a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetője 
- 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 4 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 Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek 
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 487/2018. (VIII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2018. augusztus 23-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a Florisz-Gourmet Kft.-vel megkötött bérleti szerződés megszüntetéséről 
 

2. Előterjesztés intézkedési tervek elfogadásáról 
 

Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester         
Előadó 1-2. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
Határidő: 2018. augusztus 23. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a Florisz-Gourmet Kft.-vel megkötött bérleti szerződés megszüntetéséről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 



A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 488/2018. (VIII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a Florisz-Gourmet Kft.-vel megkötött bérleti 
szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja a Florisz-Gourmet Kft.-vel az önkormányzati 
tuljdonú iskolai büfék és a konyhákból biztosított területek bérbeadására vonatkozóan megkötött bérleti 
szerződés  megszűnését tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2017. január 1. napján a Hatvani Tankerületi 
Központtal vagyonkezelési szerződést kötött, melynek II. pontja értelmében a szerződés hatálya kiterjed 
mindazon ingatlanrészre, mely a Florisz-Gourmet Kft.-vel megkötött bérleti szerződés tárgyát képezte. 2017. 
január 1. napjától szerződő feleknek egymással szemben fennálló követeléseik nincsenek. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés intézkedési tervek elfogadásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 489/2018. (VIII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta az intézkedési tervek elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék „Önkormányzatok gazdasági 
társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának 
ellenőrzése – Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft.” című ellenőrzéséről szóló jelentésében foglaltakat tudomásul veszi. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításaira és 
javaslataira a határozat mellékletét képező Intézkedési tervet jóváhagyja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Intézkedési 
tervet küldje meg az Állami Számvevőszék elnöke részére, valamint az abban foglaltak végrehajtását 
folyamatosan ellenőrizze. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere, jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 490/2018. (VIII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta az intézkedési tervek elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Állami Számvevőszéknek az „Önkormányzatok 
gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
gazdálkodásának ellenőrzése – Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. ” című ellenőrzése vonatkozásában tett intézkedést igénylő megállapításaira és 
javaslatai alapján a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. által elkészített Intézkedési tervet – mely a határozat mellékletét képezi – jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Kft. ügyvezetője 
 
 
 



 
Más 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. 
 
 
 

__________________________________             _________________________________                                         
           Kondek Zsolt                   Papp István   
  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési               Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési          
             Bizottság elnök-helyettese                                           Bizottság elnöke          


