
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2020. január 30-án 8.45 órakor a Hatvani Polgármesteri Hivatal kistermében tartott rendkívüli 
nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Kondek Zsolt elnök-helyettes  
- Bagi Miklós tag 

 
Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag, Marján János tag 
 
- dr. Kovács Éva mb. jegyző 
- Lukács László mb. aljegyző 
- Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- 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 Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek 
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Miután a napirenddel kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 30/2020. (I. 30.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2020. január 30-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás megtartásához szükséges döntésekről 
          Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
          Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető       
 

2. Előterjesztés a Hatvan, Erzsébet tér 3. földszint 3. szám alatti üzlet megnevezésű ingatlan 
bérbeadására vonatkozó pályázat ismételt kiírásáról 

          Előterjesztő: Papp István bizottsági elnök 
          Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető       
 
Határidő: 2020. január 30. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás megtartásához szükséges döntésekről 
 
Papp István: Ez egy nagyon jó kis kiállítás lesz, rengeteg látogatót vonzott Pesten is. A beruházáshoz 
visszatérőleg, magába a múzeumba, mintha beruháznánk egy bizonyos összeget, az bármikor felhasználható 



 
 
lesz esetleg más, ilyen komolyabb kiállítás rendezéséhez is, beleértbe a páratartalmat, a légkondícionálást, 
ilyen komoly gyűjteménynél ez előírás. 
Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. Az öt határozati 
javaslatról egyben szavazott a bizottság. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 31/2020. (I. 30.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás 
megtartásához szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a Magyar Művészeti Műhely Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-vel (2151 Fót, Mátyás király utca 14.) együttműködési keret-megállapodást kössön a 
Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás megrendezése érdekében, a szükséges bruttó 13.675.868,- Ft 
összeget Hatvan Város Önkormányzata biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt a 
megállapodás aláírására. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében az intézmény költségvetésébe 
betervezésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 32/2020. (I. 30.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás 
megtartásához szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
épületében az emeleti kiállítótér festése, festés előtti javítások, ideiglenes gipszkarton előtétfal létesítése 
kivitelezési munkáival a Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány u. 55/A.) bízza meg bruttó 
2.578.621,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 33/2020. (I. 30.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás 
megtartásához szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
épületében az emeleti kiállítótérben elektromos rendszer bővítési (a klimatizáláshoz szükséges elektromos 
erősáramú kapcsolószekrény és betáplálásának kialakítása a gépészeti helyiségben, műtárgy világító 
lámpatestek felszerelése) munkáival a LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg 
bruttó 2.454.438,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 34/2020. (I. 30.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás 
megtartásához szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 



 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (3000 
Hatvan, Kossuth tér 12.) épületében megrendezésre kerülő Munkácsy Mihály Festőművész kiállításához 
szükséges további kivitelezési munkák elvégzésére bruttó 35.000.000,- Ft keretösszeget biztosít.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 35/2020. (I. 30.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás 
megtartásához szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvany Lajos 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) épületében megrendezésre kerülő 
Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás megnyitásának érdekében történő előkészületi munkálatok 
(kiállítótér kiürítése, rendezése, festése, klimatizálása, stb.) elvégzésének időtartamára, de legkésőbb a 
kiállítás megnyitásának napjáig az intézmény emeleti kiállító termei a nagyközönség által 2020. január 28. 
napjától technikai okokból nem látogathatók. A korlátozás a Széchenyi Zsigmond Könyvtár, a Hatvany 
Serfőzde, valamint a Tourinform iroda működését nem érinti.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetője 
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvan, Erzsébet tér 3. földszint 3. szám alatti üzlet megnevezésű ingatlan 
bérbeadására vonatkozó pályázat ismételt kiírásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 36/2020. (I. 30.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési              
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 
26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” alcím 
alatti 13 b. pontja szerinti átruházott hatáskörben eljárva a 3000 Hatvan, Erzsébet tér 3. földszint 3. szám 
alatti 30 m2 alapterületű üzlet megnevezésű ingatlan bérbeadására a határozat mellékletét képező pályázatot 
kiírja. 
 
Határidő: 2020. február 3. (pályázat kiírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Más napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.55 órakor bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


