
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2012. április 20-án 14.30 órakor a Polgármesteri Hivatal ovális 
termében tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 

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

- Szabó Zsolt polgármester
- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szikszai Márta jegyző
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- dr. Veres András ügyvéd
- Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója
- 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 mind az 5  fő 
jelen van), megnyitotta az ülést. 

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 251/2012. (IV. 20.) számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és 
Városfejlesztési Bizottsága 2012. április  20-i  rendkívüli ülésének  napirendjét a következők 
szerint állapította meg:

Nyílt   ülés napirendi pontjai:  

1. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 2713/6 hrsz.-ú ingatlan 
vagyonkezelésbe adásáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

2. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit  Közhasznú 
Zrt. közötti, az egészségügyi közszolgáltatási feladatokból eredő pénzügyi 
elszámolásról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd



Határidő: 2012. április 20.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 2713/6 hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelésbe 
adásáról

Papp István: Most kezdődik a kastély beruházás és emiatt két határozatot kell hoznunk.
Schósz Gabriella: A kórház ingatlanáról korábban leválasztásra került a volt kazánháznak a 
területe és a Vadászati Múzeum beruházásokhoz kapcsolódóan szükségessé válik, hogy a 
beruházó Kft.-nek ingyenes használatba átadásra kerüljön, ugyanis a pályázatba így fog be-
kerülni.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 252/2012. (IV. 20.) számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  az önkormányzati 
tulajdonú hatvani 2713/6 hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelésbe adásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a hatvani 2713/6 
hrsz.-ú ingatlan ingyenes vagyonkezelésbe adásáról szóló 330/2011. (V. 26.) számú 
képviselő-testületi határozatát. 

Határidő: 2012. április 21.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 253/2012. (IV. 20.) számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  az önkormányzati 
tulajdonú hatvani 2713/6 hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelésbe adásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2713/6 hrsz.-ú ingatlant 
ingyenes vagyonkezelésbe adja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére 
a létrejövő Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeummal 
kapcsolatos  beruházások céljából.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges eljárási 
cselekmények elvégzésére.

Határidő: azonnal (használatba adásra vonatkozó nyilatkozat kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés  az  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató 
Nonprofit  Közhasznú Kft.  és a Hatvani Városgazdálkodási  Nonprofit   Közhasznú Zrt. 
közötti, az egészségügyi közszolgáltatási feladatokból eredő pénzügyi elszámolásról

Papp  István:  A  hatvani  Albert  Schweitzer  Kórház  átadásra  kerül  az  államnak  és  ezzel 
kapcsolatosan van egy 170 MFt-os igényünk, hogy esetleg ezt megkaphatnánk.
Szabó Zsolt: Két törvény is szabályozza ezt, az egyik a számviteli törvény, a másik pedig az 
egészségügyi finanszírozásról szóló törvény. A kettő  látszólag egymásnak ellentmond, de 



valójában ugyanazt mondja. A számviteli törvény azt mondja, hogy ahol történt a teljesítése 
a szolgáltatásnak, ott kell a bevételt elszámolni. Ez az erősebb. A másik azt mondja, hogy két 
hónappal később finanszírozza az OEP, aki éppen ellátja a szolgáltatást, ő annak utalja át, de 
ugye ez nem tartalmaz teljesítést. Tárgyaltunk az önkormányzat könyvvizsgálójával, írásbeli 
megerősítést  kértünk  tőle,  utánanéztünk  számviteli  szabályozásnak,  állásfoglalásoknak, 
pénzügyiminisztériumi  rendeleteknek  és  mind  azt  erősíti  meg,  hogy  korábban  ugyan 
hoztunk egy döntést, de valójában ez a 170 MFt az önkormányzatot illetné meg. Nekünk, 
ami gondunk, hogy a Zrt.-ben van egy 100 MFt-os tétel, ez egy APEH tartozás, ennek több, 
mint  a  fele  a  kórházat  érintő  korábbi  tartozás.  Ezt  pénzügyileg  rendeznünk  kell.  Úgy 
gondoltuk, hogy az a lehetőség, hogy május 1-jétől átkerül a Magyar Állam tulajdonába a 
kórház és itt ugyan levesznek rólunk kézfizető  kezességet, hiszen a hitel mögött vagyunk 
ezzel a tétellel, de a másik oldalon kellene, hogy kapjunk is valamit és a Zrt. visszakapja 
ennek az összegnek legalább egy részét. Az átadás-átvételt követően benne van ez az új 5. 
pont,  amivel  megkezdjük  a  tárgyalásokat,  hogy  milyen  időpont  alatt  mekkora  összeget 
fizetnek ki. Mi úgy gondoljuk, hogy kb. 50 MFt kórházi tartozás még fennáll az APEH felé a 
Zrt.-n belül, ha ezt kifizetik, mi már akkor jók vagyunk, de ha többet fizetnének, azt sem 
bánnánk összességében. Az egyik oldalon 150 MFt kézfizető kezességet levesznek rólunk, a 
másik oldalon 170 MFt + kamatai követelésünk áll fenn, ha a kettőt tudjuk rendezni, az egy 
jó dolog. A probléma kettős, egyrészt a mi oldalunkon jogilag rendbe kell tenni ezt a kérdést, 
ez a helyes jog szerinti  út,  mindenkinek ez a véleménye,  a másik oldalon meg ott van a 
kérdés,  hogy  a  mostani  két  kórházvezetőnek  mekkora  felelősséget  okozunk  ezzel  a 
döntéssel.  Ezért  tettük  be  ezt  az  5.  pontot,  hogy  tulajdonképpen  ez  egy  tárgyalás 
következtében bárhogy rendezhető. Ez a finanszírozás azért van benne, mert a múlt év első 
három hónapjában a kórház gazdálkodásában külön komoly lépés,  változás nem történt, 
ugyanúgy havi 50 MFt veszteség képződött. Amikor jött Stankovics Éva, onnantól kezdett 
végrehajtódni  az  átalakulás  és  nagyjából  szemtemberre  értük  el  mullpontot.  Tehát 
szeptemberig felhalmozódott veszteségek finanszírozására vannak ezek az összegek benne a 
rendszerben.
Marján János: Ez már régóta nyomasztó, pénzügyileg is meg számvitelileg is. Itt a Zrt.-nek a 
része hogy fog megoldódni teljesen? - mert ez az 50 MFt, amit mondott polgármester úr, az 
biztos, hogy jól van így, de a 170 MFt-os luk, amiről beszélgettünk korábban, sajnos ki is jött, 
tehát amit én most elolvastam.
Szabó Zsolt: A Zrt.-ben két dolog van benne. A régi tartozásról, ami felhalmozódott, azokból 
az ingatlanvásárlással, meg egyebekkel sokat rendeztünk. Ami most neki van, az a tavalyi 
évben egy 60 MFt-os mínusz azáltal, hogy az önkormányzati feladatok ellátására annyival 
kevesebbet adtunk rá, illetve van még ez az APEH 100 MFt-os tartozás. A 60 MFt-ot az idei 
évtől kezdve ki tudja gazdálkodni. Ebből valamennyit már rendeztünk neki és a 100 MFt 
felett az a régi Zrt.-s dolog, ott nyilván ütemezetten nekünk kell belenyúlni, nagyjából közel 
10 vagy 12 hónapon keresztül, kb. 4-5 MFt-ot adnunk kell neki, hogy ezzel legyen lerendezve 
és  ha  a  kórházból  megkapja  legalább  ezt  a  kb.  50  MFt-ot,  akkor  azzal  benne  vagyunk. 
Egyébként  akkor  lennénk a  legjobb  helyzetben,  ha  a  Magyar  Állam mind a  170  MFt-ot 
kifizetné és akkor még lenne plusz tőkénk arra is, hogy fejleszteni tudjunk.
dr. Szikszai Márta: De az elvi lehetőség benne van.
Marján János: Ha jogilag megfordítjuk, meg szakmailag is, tehát ezt mindenféleképpen így 
kell elszámolnunk, akkor a Magyar Állam hogy tud belekötni ebbe a kérdésbe?
Szabó  Zsolt: Politikailag  veszélyes  a  kérdés.  A  hatvani  kórházat  épphogy  át  tudtuk 
billenteni azon a limit ponton, hogy ne zárják be. Ezen átbillentettük, ezért nagyon óvatosan 
kell a kérdést kezelni. Én azt szerettem volna, ha az adóhatóság, az állam és a Zrt. köt egy 
megállapodást, miszerint majd a kórházon keresztül az állam kifizeti és mi kompenzálunk az 
APEH-al. Meglátjuk mire jutunk, mert ez egy optimális jó dolog lenne és akkor elfelejthetjük 
a 100 MFt-os APEH tartozást, de mi ragaszkodunk a 170 MFt-hoz egyébként az államban 
szemben.
Lestyán Balázs: Én azt szeretném megerősíteni, hogy ez szerintem sem a kórház pénze, ez a 
Zrt.-nek a pénze. A számviteli törvény erősebb is, nem beszélve arról, hogy a  másik említett 



törvény ebben az esetben szerintem nem alkalmazható, mert a finanszírozás 2009-től 2010-ig 
nem teljesen áttekinthető és mindenképpen ez a pénz ebből következően a Zrt.-t illeti. 
Szabó Zsolt: Gazdasági társaságról van szó. Olyan nincs, hogy itt van a költség elszámolva, 
ott meg a bevétel, ez egyértelmű.
Lestyán Balázs: Én úgy látom, hogy most itt szerepel ez az összeg, de különböző ütemezésre 
való utalás nincsen.
dr. Veres András: Nincsen, ezért lesz benne az 5. pont, mert nem szeretnénk azt, hogy a 
kórháznak a  két  vezetője  olyan egzakt  kötelezettséget vállaljon,  amire pénzügyi fedezete 
nincs.  Tehát  ennek  egyéb  büntetőjogi  vonzata  is  lehetne,  a  határozat  így  korrekt,  hogy 
elismeri  a  170  MF-tos  tételt  és  a  végrehajtás  tárgyában  kezdeményezi  majd  a  Magyar 
Állammal  a Zrt.  és  a kórház,  illetve  nyilván az  önkormányzat  a  Zrt.-vel  együtt  ennek a 
megállapodásnak a végrehajtását. Addig az átmeneti időre, ahogy polgármester úr mondta, 
a Zrt.-nek fizetési kötelezettségei lesznek, ezt egyéb úton az önkormányzat biztosítja addig, 
ameddig esetleg onnan nem jön pénz, így nem kerülne felszámolás alá. Ez egy bonyolult 
megoldás.
Szabó Zsolt:  Van már fedezete a kórháznak, két forrása is van, az egyik, hogy a mostani 
rendszerben  ugyanazzal  az  ágyszámmal,  ugyanazzal  a  feladatellátással  a  finanszírozása 
éves szinten kb. 550 MFt-tal fog megnőni. Ezt különböző taktikákkal, dolgokkal elértük. A 
másik dolog, hogy az állam minden kórházban, ahol átvették és szállító tartozások, egyéb 
tartozások  vannak,  mindenhol  ezt  bevállalta  rendezni.  Van,  ahol  azonnali  hatállyal  a 
folyószámlahitelét  lerendezte  nullára.  Még  sokkal  nagyobb  összegekkel,  milliárdos 
összegekkel rendezték a kórházak sorsát. Ilyen alapon a kórházat már be kellett volna akár 
dönteni is, hiszen harmadik hó 31-el elvesztette a saját tőkéjének a felét. Azt tudjuk, hogy ez 
nem így működik. Valótlan ez az indok, ez nem költségvetés. Rosszul gondolkodik a főorvos 
úr, amikor ilyen mondatokat mond.
Marján János: Határozatról beszélünk most, nem pontról?
dr. Veres András: A megállapodás tárgya a II. pontba van befogalmazva, ez 5.-ként van 
megjelölve a határozatnál. 
Szabó Zsolt: Nem költségvetési szervről van szó, ne felejtsük el, ne keverjük az önkormány-
zati számvitelt, meg a gazdasági társaságokra vonatkozó számvitelt, úgy van a költségvetés-
ben, hogyha látjuk valaminek a bevételét, akkor tudunk rá kötelezettséget vállalni. Egy gaz-
dasági társaság a jövőben megszerzendő pénzügyi bevételére is vállalt már kötelezettséget, 
amit még nem is lát pontosan, tehát a kettő között ez a különbség. Mi úgy gondoljuk, hogy 
hibát követnénk el Hatvan város költségvetésével szemben, ha nem lépnénk fel ebben a té-
mában, főleg abból kiindulva, hogy 2,5 milliárd körüli vagyont adunk át a kórházzal együtt 
ingyenesen egy törvény alapján. Én azt gondolom, hogy ahhoz képest, amit követelünk, ez 
csak kis mértékű.
Marján János: Nem volt polgármester úr az előző bizottsági ülésünkön, ahol én feszegettem 
ezt a kérdést, akkor a kórházasak azt mondták, hogy ez már nem tétel. Ez most nagyon jó és 
örülök neki, hogy behoztátok, mert igazából ezzel foglalkozni kell. Az Felügyelő Bizottság 
ülésén sem beszéltünk erről a kórházban és Stankovics Éváék sem szóltak nekünk egy szót 
sem, tehát erről ismételten valamit beszélnünk kell majd ott is, mindenféleképpen ezt le kell 
reagálnunk. Ehhez én pozitívan állok hozzá. 
dr. Szikszai Márta: Mai napon egy a lényeg, hogy a kórház ezt a kötelezettséget elismerje eb-
ben a megállapodásban. 
Marján János: Már két hónapja mondom, hogy próbáljuk meg elismertetni, amikor napi-
rendre került ez a kórház átadásos történet.
Szabó Zsolt: Én mindig a konszenzust keresem. Ez a téma már korábban fel lett nekik vetve, 
hogy egyezzünk meg, beszéljük meg, de bármilyen javaslattal jöttünk az nem volt jó, ezért 
mi tisztán a törvényes utat betartva, jogszabály szerint eljárva ide jutottunk. Mi azt is meg-
mondtuk, hogy ez a vége, tehát ehhez fogunk kapcsolódni és ehhez tartjuk magunkat. Ez a 
jog szerinti út. Mindenkinek ez a véleménye, külsős szakértőknek, belsősöknek egyaránt. 
Hosszú ideje nyűglődünk már ezen a kérdésen.



A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 254/2012. (IV. 20.) számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  az Albert Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. közötti, az egészségügyi közszolgáltatási 
feladatokból eredő pénzügyi elszámolásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) és az Albert Schweitzer 
Kórház Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 16.) 
egyszemélyes tulajdonosa, alapítója és legfőbb szerve úgy a 644/2010 (XI. 25.) számú és a 
724/2010. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozatait hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2012. április 20.
Felelős: Hatvan város jegyzője

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 255/2012. (IV. 20.) számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  az Albert Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. közötti, az egészségügyi közszolgáltatási 
feladatokból eredő pénzügyi elszámolásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) és az Albert Schweitzer 
Kórház Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 16.) 
egyszemélyes tulajdonosa, alapítója és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a 2010. november és 
2010. december hónapokban a Zrt. által végzett egészségügyi közszolgáltatási szerződés 
alapján megfizetett OEP finanszírozás összege –  ide értve a 2010. október hónapi labor 
tevékenység finanszírozását is –  az egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból 
történő finanszírozás szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése, 
valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 72. § (1)-(2) bekezdései, továbbá a 
Számviteli levelek által 5412. számon kiadott állásfoglalás alapján –  a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t illeti meg.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évi az Albert 
Schweitzer Kórház Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. részére 2011. évben megfizetett 
OEP finanszírozás összegéből a Zrt. részére ezidáig még meg nem fizetett 170.481.574-Ft, 
azaz Egyszázhetvenmillió-négyszáznyolcvanegyezer ötszázhetvennégy forint összeget az 
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. a jelen határozat 
mellékletét képező megállapodás alapján az ott meghatározottak szerint köteles megfizetni.

Határidő: 2012. április 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 256/2012. (IV. 20.) számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  az Albert Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. közötti, az egészségügyi közszolgáltatási 



feladatokból eredő pénzügyi elszámolásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) és az Albert Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 16.) 
egyszemélyes tulajdonosa, alapítója jelen határozat keretében utólagosan jóváhagyja a két 
cég közötti, pénzügyi elszámolás tárgyában 2011. január 3. napján, 2011. január 17. napján, 
2011. február 4. napján és 2011. április 12. napján - összesen: 170.776.369,- Ft, azaz 
Egyszázhetvenmillió-hétszázhetvenhatezer-háromszázhatvankilenc forint összeg vonatkozá-
sában –  jelen határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletét képező, már megkötött egyedi 
megállapodásokat.

Határidő: 2012. április 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     257/2012.     (IV.     20.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  az Albert Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. közötti, az egészségügyi közszolgáltatási 
feladatokból eredő pénzügyi elszámolásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) és az Albert Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 16.) 
egyszemélyes tulajdonosa, alapítója jelen határozat keretében kötelezi a Zrt. 
vezérigazgatóját, valamint a Kft. ügyvezetőit a jelen határozat mellékletét képező 
megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. április 20. (a megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     258/2012.     (IV.     20.)     számú   –    5   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  az Albert Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. közötti, az egészségügyi közszolgáltatási 
feladatokból eredő pénzügyi elszámolásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete –  figyelemmel arra, hogy az Albert 
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Balassi 
B. u. 16.) tulajdonosi helyzetében 2012. május 1. napjával változás következik be – kötelezi a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatóját, valamint az Albert 
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét arra, hogy 
egyeztető tárgyalásokat kezdeményezzen a Magyar Állam képviselőivel a jelen határozat 
mellékletét képező megállapodás végrehajtásának tárgyában a tulajdonosváltozást követő 90 
napon belül.

Határidő: 2012. július 1. (egyeztető tárgyalás megkezdésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
               Zrt. vezérigazgatója útján



Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 15.00 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________     __________________________________
           Papp István                      Jávorkáné Jenei Katalin

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési            jegyzőkönyvvezető  
      Bizottság elnöke                            


