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Határozat száma :  497/2018. (VIII. 23.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. augusztus 23-i rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés intézkedési tervek elfogadásáról 
2. Előterjesztés a Florisz-Gourmet Kft.-vel megkötött bérleti szerződés megszüntetéséről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-2. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 
 

Határozat száma :  498/2018. (VIII. 23.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere, jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 498/2018. (VIII. 23.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  499/2018. (VIII. 23.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 

(A 499/2018. (VIII. 23.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma :  500/2018. (VIII. 23.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja a Florisz-Gourmet Kft.-vel az önkormányzati tulajdonú 
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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

Készült:  45 példányban 
Szerkeszt őség:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 


