
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült : Hatvan  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  Pénzügyi,  Gazdasági  és
Városfejlesztési Bizottság 2011. január 6-án 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis
tanácskozó termében tartott  rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak:

Papp István bizottsági elnök
Mikó János bizottsági tag
Lestyán Balázs bizottsági tag
Marján János bizottsági tag
Bagi Miklós bizottsági tag

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
dr. Egyed László jegyzői irodavezető
Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó
Dr. Zámbó László Albert SchweitzerKórház-Rendelőintézet 

Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője

Jegyzőkönyvvezet ő: Iványosné Berényi Anita

* * *

Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. 

Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság öt tagjának
részvételével az ülés határozatképes. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

1/2011. (I. 6.) számú pénzügyi, gazdasági és városf ejlesztési bizottsági határozat

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési
Bizottsága a 2011. január 6-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

N A P I R E N D
NYÍLT ÜLÉS:

1. Előterjesztés Hatvan Város Polgármesteri Hivatal tulajdonában álló gépjármű üzemben tartásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjeszt ő:    Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Komendáné Nagy Márta mb. aljegyző

1. napirendi pont
Előterjesztés  Hatvan  Város  Polgármesteri  Hivatal  tulaj donában  álló  gépjárm ű  
üzemben tartásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Komendáné Nagy Márta mb. aljegyz ő

Elmondta,  hagy a  Polgármesteri  Hivatal  tulajdonában lévő  KNN-060 forgalmi  rendszámú  FORD
Mondeo  személygépkocsit  vérszállításra  2010.  november  25-én  a  Hatvani  Városgazdálkodási
Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  Egészségügyi  Divíziójának  adta.  A  korábbi  vérszállító  Renault
gépjárműnek a műszaki vizsgája lejárt, ezért nem tudták használni.
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  595/2010.  (X.  28.)  sz.  határozatával  az
egészségügyi szakellátások ellátására létrehozta a Hatvani Kórház-Rendelőintézset Egészségügyi
Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  egyszemélyes  tulajdonosa  az  Albert  Schweitzere  Kórház-
Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság.
Ennek  alapján  meg kell  szüntetni  az  üzemben  tartási  szerződést  a  Hatvani  Városgazdálkodási
Nonprofit  Közhasznú  Zrt.-vel  és  az  új  szerződést  az  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit közhasznú Kft-val szükséges megkötni.

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását.
Először az előterjesztés első határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

2/2011. (I. 6.) számú pénzügyi, gazdasági és városf ejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2010. november 25. napján kelt
Hatvan Város Polgármesteri  Hivatalának tulajdonát  képező  KNN-060 frsz.-ú, FORD B4Y Mondeo 1.8
Ghia  típusú,  WF04XXGBB46A59612  alvázszámú,  CHBB6A59612  motorszámú  személygépjárműre  a
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (cg.száma: 10-10-020250, székhelye: 3000 Hat-
van, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban Zrt.) határozatlan időtartamra megkötött üzemben tartási szerző-
dés a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. A
bizottság ugyanilyen  módon hozzájárul  ahhoz,  hogy a Zrt.  e járművet illetően a járműnyilvántartásból
üzembentartóként töröltesse magát. Az üzembentartó személyének megváltozása gépjármű-nyilvántar-
tásbeli átvezetéshez szükséges okirat, jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet szerinti tartalom-
mal történő megkötését a Bizottság támogatja.

Határidő: 2010. január 7.(a hozzájárulás kiadására)
Felelős: Hatvan város jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján

Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztés második határozati javaslatát tette fel szavazásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

3/2011. (I. 6.) számú pénzügyi, gazdasági és városf ejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az erre vonatkozó szerződés
megkötésétől kezdődő határozatlan időre a kizárólagosan Hatvan Város Polgármesteri Hivatalának tulaj-
donát képező KNN-060 frsz.-ú, FORD B4Y Mondeo 1.8 Ghia típusú, WF04XXGBB46A59612 alvázszá-
mú, CHBB6A59612 motorszámú személygépjármű bruttó 12.500,-Ft/hó bérleti díj megfizetése ellenében
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fele-
lősségű Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16; cégjegyzékszám: 10-09-031298, adó-
szám: 23027381-2-10; a továbbiakban: nonprofit kft.) használatába és üzemeltetésébe átadásra kerüljön.
A bizottság ugyanilyen módon hozzájárul ahhoz, hogy a nonprofit kft. e járművet illetően a járműnyilván-
tartásba üzembentartóként bejegyeztesse magát azzal, hogy mindez nem érinti a jármű tulajdonjogát. Az
üzembentartó személyének megváltozása gépjármű-nyilvántartásbeli átvezetéshez szükséges megálla-
podás Hatvan Város Polgármesteri Hivatala és a nonprofit kft. közötti, jelen határozat mellékletét képező
okirat-tervezet szerinti tartalommal történő megkötését a Bizottság támogatja.

2



A bizottság felkéri Hatvan város jegyzőjét, hogy gondoskodjon arról, hogy a jelen határozat tárgyát képe-
ző Ford Mondeo személygépkocsi felvételre kerüljön a Hatvan Város Önkormányzata és a nonprofit kft.
között megkötött bérleti szerződés bérbeadott ingóságokat tartalmazó mellékletében.

Határidő: 2010. január 7.(a hozzájárulás kiadására)
Felelős: Hatvan város jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján

Papp István bizottsági elnök
Egyéb hozzászólás,  észrevétel  nem lévén a Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság
rendkívüli nyílt ülését befejezettnek nyilvánította és elrendelte a zárt ülést.

K.m.f

PAPP ISTVÁN

pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnök

   IVÁNYOSNÉ BERÉNYI ANITA

      jegyzőkönyvvezető
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