JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 21-én
16.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza emeleti nagyterme.

Jelen voltak:

(Csatolt jelenléti ív alapján!)
Horváth Richárd
Lestyán Balázs
Szinyei András
Basa Zoltán
Kondek Zsolt
Köves Gábor Nándorné
Palik Józsefné
Papp István
Tarsoly Imre
Tóth György István

Igazoltan volt távol:
Nádas Sándor

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
jegyző
dr. Kovács Éva
aljegyző
Balog Csaba
Ginczli Lajosné
Gulyás Beáta

Schósz Gabriella

a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat helyettes
vezetője
hatósági irodavezető
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
műszaki és városfejlesztési irodavezető

Katona Béla
Lukács László

gondnok, szavazógép-kezelő
törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető

Jegyzőkönyvvezető:

Liktor Dénesné

Komendáné Nagy Márta
Nagy Ferenc

* * *

Horváth Richárd polgármester
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy 10
képviselő van jelen, a képviselő-testület határozatképes.
Kérem, hogy a meghívóban szereplő 1. napirendi pontot vegyük le napirendről. Mégpedig
azért, mert nagyon fontos Hatvan városában az, hogy az intézményekkel korrekt, rugalmas
együttműködést alakítsunk ki. Ez igaz az óvodákra, az általános iskolákra és a középiskolákra
is. Azt tudni kell, hogy Hatvan városa az általános iskolákra egy évben 245 millió forintot költ.
Ebben benne vannak az ingyenes tankönyvek, a korcsolyázás, a sport juttatások és sok
minden más. Nagyon fontos a jó együttműködés mindegyik igazgatóval. A 2015. évben az 5.
Sz. Általános Iskolára 30 millió forint jutott. Bárkitől, aki igazgató szeretne lenni ebben az
intézményben – függetlenül attól, hogy a jogszabályi kötelezettségnek eleget tett –, elvárható
lenne, hogy egyeztessen a városvezetéssel, a képviselő-testülettel és a polgármesterrel.
Ebben az esetben ez nem történt meg, így nem tudtam tájékoztatni a képviselő-testületet
arról, hogy a két igazgatójelölt hogyan képzeli el az iskola jövőjét, hiszen ahogy mondtam,
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nekünk nagyon fontos az, hogy rugalmas együttműködés legyen az iskolákkal és a
megválasztott vezetőkkel. Mivel ez az egyeztetés a mai napig nem történt meg, ezért kérem,
hogy vegyük le ezt a napirendi pontot a napirendünkről.
Palik Józsefné képviselő
Ezzel nem tudok egyetérteni. Ha valamit megpályáztatunk, akkor majd a pályáztatás után
eldönti a képviselő-testület és polgármester úr, hogy kivel kíván együtt dolgozni. Ha pl.
Somogy megyéből valaki megpályázza ezt az állást, akkor nem hívjuk meg, nem hallgatjuk
meg, mert nem egyeztetett a polgármester úrral? Most gyakorlatilag szembementünk a
köznevelési törvénnyel. Ha valaki meglátja a közlönyben, hogy ki van írva a pályázat, felmegy
az Oktatási Hivatal honlapjára, megnézi az intézményi adatokat, és azt mondja, hogy ír egy
pályázatot, akkor ugyanúgy meg kell hívnunk, meg kell hallgatnunk, és majd eldönti a
képviselő-testület, hogy kivel szeretne együttműködni. Ezt az egészet jogilag nem értem, így
nem tudom támogatni, ez teljesen jogszerűtlen. Ha 5 pályázó lenne, akkor mindegyiküknek be
kellene jelentkeznie, és eljönni pl. Somogy megyéből? Majd eldöntjük akkor, amikor látjuk a
szakmai anyagát, hogy akarunk-e vele dolgozni, vagy nem. A fenntartó dönt abban, hogy kivel
akar együtt dolgozni. Adjuk meg azt a jogot, hogy mindenkit meghallgathassunk, ha beadott
egy pályázatot.
Basa Zoltán képviselő
Szakmai, politikai és egyéb okokon túl azt gondolom, hogy komoly adminisztrációs hibák is
történtek, mert behívjuk a két pályázót úgy, hogy már tegnap/tegnapelőtt – amikor ezek a
napirendi pontok elkészültek –, is tudtuk, hogy polgármester úr nem tudott beszélni az
illetőkkel. Komoly hátrányt okozunk ország/világ, és a helyi média előtt a pályázónak azzal,
hogy a bizottsági ülésen, ahol komoly vita alakult ki ezzel kapcsolatban, ilyen „blamázs”
helyzetbe hozzuk. Ezt meg lehetett volna oldani odafigyeléssel, szakmán, politikán túl.
Horváth Richárd polgármester
Jogilag az a helyzet, hogy nekünk május 6-áig kell döntenünk ebben a kérdésben, addig
dönteni is fogunk. Ami pedig az időt illeti, megadjuk a lehetőséget az igazgatójelölteknek a
bemutatkozásra.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt,
ezért kérte, hogy aki egyetért az általa tett módosítással, igennel szavazzon!
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta Horváth Richárd polgármester napirend módosítására tett
javaslatát.
(Basa Zoltán és Palik Józsefné képviselők nem szavaztak.)
Horváth Richárd polgármester
Kérte, hogy aki a módosításokkal együtt a napirendet elfogadja, igennel szavazzon!
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
270/2016. (IV. 21.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 21-i rendkívüli ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás megszüntetéséről
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szóló megállapodás módosításáról
2. Előterjesztés a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”
című pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás
megkötéséről
3. Előterjesztés a hatvani 893/38 hrsz.-ú, természetben Hatvan, Szepes B. u. 4-6. sz.
alatt található ingatlan 703/1743 tulajdoni hányadának megszerzéséről
4. Előterjesztés sportcélú 1030 db műanyag és fém ülőhely tulajdonjogának ingyenes
megszerzéséről
5. Előterjesztés gépjárművek önkormányzati tulajdonba kerüléséről
6. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló strandfürdő területén lévő konyha,
étterem és söröző bérbeadásáról
Előterjesztő, előadó az 1-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester

* * *
1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Jogi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta, elfogadását támogatta.

Előterjesztő, előadó:

Horváth Richárd polgármester

Horváth Richárd polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
271/2016. (IV. 21.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt, hogy a 2015.
december 31-ei hatállyal elfogadott – a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás
megszüntetéséről szóló – megállapodást módosítja és egységes szerkezetbe foglalja az
alábbi változtatásokkal:
„- az 5.) pont helyébe a következő rendelkezés lép: A megszűnés módja: általános
jogutódlással;
- a következő 5/A. ponttal egészül ki: Az általános jogutód megnevezése: Hatvan Város
Önkormányzata 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.”.
A határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének
minősített többségével hozott döntése szükségeltetik.
A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét annak aláírására.
Határidő
Felelős

: 2016. április 30.
: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
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Megállapodás
a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás megszüntetéséről
- módosításokkal egységes szerkezetben –

mely létrejött a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás (továbbiakban:
Társulás) tagjai:
Hatvan Város Önkormányzata – képviseli: Horváth Richárd polgármester, székhelye: 3000
Hatvan, Kossuth tér 2.
Boldog Község Önkormányzata – képviseli: Laczkó Roland polgármester, székhelye: 3016
Boldog, Kossuth u. 8.;
Csány Község Önkormányzata – képviseli: Medve István polgármester, székhelye: 3015
Csány, Kossuth u. 2.;
Heréd Község Önkormányzata – képviseli: Kómár József polgármester, székhelye: 3011
Heréd, Rákóczi u. 39.;
Kerekharaszt Község Önkormányzata – képviseli: Szabó Ádám polgármester, székhelye:
3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.;
Nagykökényes Község Önkormányzata – képviseli: Besszer Andrásné polgármester,
székhelye: 3012 Nagykökényes, Szabadság u. 37.;
Petőfibánya Község Önkormányzata – képviseli: Juhászné Barkóczy Éva polgármester,
székhelye: 3023 Petőfibánya, Bánya u. 3.;
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata – képviseli: Sipos Jánosné polgármester,
székhelye: 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth u. 1.;
Zagyvaszántó Község Önkormányzata – képviseli: Fekete László polgármester, székhelye:
3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.
(a továbbiakban együttesen: Társulás tagjai) között, a Társulás megszüntetésével, valamint a
Társulás vagyonának megosztásával kapcsolatos kérdésben.
A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
A költségvetési törvényben meghatározott 2014. január 1-jei lakosságszám az irányadó.
Hatvan lakosságszáma: 21 236 fő
Boldog lakosságszáma: 3027 fő
Csány lakosságszáma: 2232 fő
Heréd lakosságszáma: 1963 fő
Kerekharaszt lakosságszáma: 1031 fő
Nagykökényes lakosságszáma: 589 fő
Petőfibánya lakosságszáma: 2757 fő
Rózsaszentmárton lakosságszáma: 1985 fő
Zagyvaszántó lakosságszáma: 1960 fő
A Társulás tagjai közös megegyezéssel és egyező akarattal kinyilvánítják, hogy a képviselőtestületeik által, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 87. §-a alapján létrehozott társulásukat 2015. december 31. hatállyal
általános jogutódlással megszüntetik az alábbiak szerint:
A Társulás
1.) Megnevezése: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás
2.) Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
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3.) Létrehozásának időpontja: 2013. 07. 01.
4.) A megszüntető szerv neve:
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás
Társulási Tanácsa
5.) A megszűnés módja:
Általános jogutódlással
5/A. Az általános jogutód megnevezése:
Hatvan Város Önkormányzata 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
6.) A megszűnés oka:
Az Mötv. 91. § b) pontja alapján a társulás megszűnik: ha a társulás tagjai a 88. § (2)
bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák. Az Mötv. 88. § (2) bekezdés szerint a
társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához, vagy a társulás
megszüntetéséhez. A Társulás tagjainak képviselő-testületei minősített többséggel hoztak
döntést a Társulás megszüntetéséről. A képviselő testületek döntése értelmében a tagok a
Társulás által ellátott önkormányzati feladatot önállóan kívánják ellátni, ezért a Társulás
tagjai a Társulás megszüntetéséről döntöttek.
7.) A megszűnés időpontja: 2015. december 31.
8.) A közfeladat jövőbeni ellátása:
A Társulás megszűnését követően a települési önkormányzatok önállóan gondoskodnak a
feladat ellátásáról.
9.) A Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
költségvetési szerv a továbbiakban Hatvan Város Önkormányzata irányítása alatt működik.
10.) A Társulás alkalmazottainak jogviszonya:
A Társulás alkalmazottal nem rendelkezik.
11.) A Társulás alá tartozó költségvetési szerv alkalmazottait Hatvan Város Önkormányzata
tovább alkalmazza.

12.) Iratkezelés, irat megőrzés
A Társulás iratai Hatvan Város Önkormányzata irattárában kerülnek őrzésre, az adott iratra
vonatkozó irat-megőrzési szabályok szerint.
13.) A megszűnő Társulás kötelezettségvállalásának utolsó napja és a kötelezettségvállalás
mértéke: 2015. december 31., legfeljebb a rendelkezésre álló, kötelezettséggel nem terhelt
pénzeszköz terhére.
14.) A Társulás vagyona:
A Társulás vagyonnal nem rendelkezik. A Társulás megszűnését követően a Szociális,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat feladatellátását szolgáló minden ingó és ingatlan
vagyontárgy Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában marad.
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15. ) Pénzmaradvány:
A Társulás pénzmaradványának kezelője – a feladatalapú költségvetési támogatás
igénylésével összhangban – Hatvan Város Önkormányzata.
16.) A Társulás 2015. évi költségvetési beszámolójának elkészítését és a kapcsolódó
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal látja
el. A Társulás finanszírozásához kapcsolódó, a beszámoló benyújtását követően 2015.
évben kiutalásra kerülő esetleges többlet költségvetési támogatás a Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Szolgálat számlájára kerül.
ZÁRADÉK:
A Társulás megszüntetését a képviselő-testületek az alábbi határozataikkal fogadták el:
Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 100/2015. (XI.25.) számú határozatával,
Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 191/2015. (XI.18.) számú határozatával,
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 762/2015. (XI.26.) számú határozatával,
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 217/2015. (XII.1.) számú határozatával,
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 120/2015. (XI.26.) számú
határozatával, Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 131/2015. (XI.23.)
számú határozatával, Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 104/2015.
(XI.25.) számú határozatával, Rózsaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
310/2015. (XI.30.) számú határozatával, Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 153/2015. (XI.26.) számú határozatával.
A megállapodás módosítását a képviselő-testületek az alábbi határozataikkal fogadták el:
Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ../2016. (.) számú határozatával, Csány
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ../2016. (.) számú határozatával, Hatvan Város
Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2016. (..) számú határozatával, Heréd Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a ../2016. (.) számú határozatával, Kerekharaszt Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a ../2016. (.) számú határozatával, Nagykökényes Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a ../2016. (.) számú határozatával, Petőfibánya Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a ../2016. (.) számú határozatával, Rózsaszentmárton
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ../2016. (.) számú határozatával, Zagyvaszántó
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2016. (.) számú határozatával.
Jelen megállapodást alulírott felek 2015. december 31-ei hatállyal elfogadták:
Hatvan, 2016. április …..

Boldog Község Önkormányzata
képviseli: Laczkó Roland polgármester

Csány Község Önkormányzata
képviseli: Medve István polgármester

Hatvan Város Önkormányzata
képviseli: Horváth Richárd polgármester

Heréd Község Önkormányzata
képviseli: Kómár József polgármester

Kerekharaszt Község Önkormányzata
Képviseli: Szabó Ádám polgármester

Nagykökényes Község Önkormányzata
képviseli: Besszer Andrásné polgármester
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Petőfibánya Község Önkormányzata
képviseli: Juhászné Barkóczy Éva
polgármester

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata
képviseli: Sipos Jánosné polgármester

Zagyvaszántó Község Önkormányzata
képviseli: Fekete László polgármester

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A
„TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL
FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉS” CÍMŰ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES
KONZORCIUMI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS
MEGKÖTÉSÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:
Horváth Richárd polgármester

Horváth Richárd polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
272/2016. (IV. 21.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15 kódszámú, „Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat benyújtásához
konzorciumi
együttműködési
megállapodást
kíván
kötni
Kerekharaszt
Község
Önkormányzatával. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
pályázathoz beadásához szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő
Felelős

: 2016. április 26.
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A HATVANI 893/38 HRSZ.-Ú, TERMÉSZETBEN HATVAN,
SZEPES B. U. 4-6. SZ. ALATT TALÁLHATÓ INGATLAN 703/1743 TULAJDONI
HÁNYADÁNAK MEGSZERZÉSÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:

Horváth Richárd polgármester
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Horváth Richárd polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
273/2016. (IV. 21.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elővásárlási jogát érvényesítve
megvásárolja az ABACUS-AUDIT Kft.-től (székhely: 1071 Budapest, Dózsa Gy. u. 66. III./1920.; cégjegyzékszám: 0109696975; képviseli: Fábián László Balázs felszámoló), mint
felszámolótól a hatvani 893/38 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Szepes B., u. 4-6. szám
alatt található, kivett üzem megnevezésű, 1743 m2 nagyságú ingatlannak az egészhez
viszonyított 703/1743-ad arányú illetőségét bruttó 14.859.000,- Ft, azaz Tizennégymilliónyolcszázötvenkilencezer forint vételáron.
Az önkormányzat vállalja, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló
szervezet által megjelölt ügyvéd jár el és költségét a bruttó ár 1 %-a + áfa értékben, azaz
bruttó 188.709,- Ft összegben viseli. Az önkormányzat vállalja, hogy a vételárat az adásvételi
szerződés aláírását követő 8 napon belül megfizeti az eladó részére.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adásvételi
szerződést aláírja és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Az ingatlan megvásárlásához és a szerződés megkötéséhez szükséges pénzügyi fedezet
Hatvan Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében ingatlanvásárlások címen
rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: 2016. május 15. (szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

SPORTCÉLÚ 1030 DB MŰANYAG ÉS FÉM ÜLŐHELY
TULAJDONJOGÁNAK INGYENES MEGSZERZÉSÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:
Horváth Richárd polgármester

Horváth Richárd polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
274/2016. (IV. 21.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés rendelkezései alapján a sport, ifjúsági
közfeladatok magasabb színvonalon történő ellátása, valamint azon belül a hatvani
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Népkertben található futballpálya lelátója felújítása céljából kérelmezi a Magyar Államtól a
Puskás Ferenc Stadion rekonstrukcióját megelőző bontási munkálatokra tekintettel 1030 db
fém, 40-60 cm emelkedésű ülőhely ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elszállítás és beszerelés, valamint a későbbi fenntartás
költségeit megfizeti, az átvételtől számított 5 évig terjedő időszakban az ingóságokat
elidegenítési tilalom terheli.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingóságok
tulajdonjogának ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek
(elszállítás és beszerelés) megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az ezzel kapcsolatos
eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, és megállapodást kössön az
önkormányzat nevében. A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladatok
végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrást 200.000,- Ft erejéig a Hatvan város 2016. évi
költségvetésében a városüzemeltetés kiadásai között a város- és községgazdálkodás
költséghely terhére biztosítja.
Határidő
Felelős

: azonnal (kérelem benyújtására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

GÉPJÁRMŰVEK

ÖNKORMÁNYZATI

TULAJDONBA

KERÜLÉSÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:
Horváth Richárd polgármester

Horváth Richárd polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, megkérdezte a
képviselőket, hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem
volt, ezért kérte, hogy aki a 2 határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatokat hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
275/2016. (IV. 21.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonát
képező Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága által lefoglalt 4
db BTL-2500 tolólapot bruttó 381.000,- Ft azaz Háromszáznyolcvan egyezer forint, a JAT-902
forgalmi rendszámú Fliegl JD pótkocsit bruttó 318.000,- Ft, azaz Háromszáztizennyolcezer
forint, a Mitsubishi traktort bruttó 520.000,- Ft, azaz Ötszázhúszezer forint, a JXC-772 forgalmi
rendszámú KIA K2500 típusú járművet bruttó 534.000,- Ft, azaz Ötszázharmincnégyezer
forint, a JIU-222 forgalmi rendszámú Renault tehergépjárművet bruttó 536.000,- Ft, azaz
Ötszázharminchatezer forint, a HEW-878 forgalmi rendszámú Nissan Terrano gépjárművet
bruttó 877.000,- Ft, azaz Nyolcszázhetvenhétezer forint, a YIY-338 forgalmi rendszámú 10
m3-es tartálykocsit bruttó 318.000,- Ft, azaz Háromszáztizennyolcezer forint, a YKD-496
forgalmi rendszámú JD 1026R univerzális traktort bruttó 3.937.000,- Ft, azaz Hárommillió
kilencszázharminchétezer forint, a LAH-456 forgalmi rendszámú Renault Kangoo
tehergépjárművet bruttó 919.000,- Ft, azaz Kilencszáztizenkilencezer forint, a LUE-368
forgalmi rendszámú Hyundai típusú gépjárművet bruttó 717.000,- Ft, azaz
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Hétszáztizenhétezer forint és a FEX-215 forgalmi rendszámú konténeres hulladékszállítót
bruttó 1.969.000,- Ft, azaz Egymillió kilencszáz hatvankilencezer forint vételáron, összesen
bruttó 11.026.000,- Ft, azaz Tizenegymillió huszonhatezer forint értéken a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatóságától (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/A.)
az önkormányzat számára megvásárolja, valamint az adásvételi szerződéseket aláírja.
A gépjárművek megvásárlására a pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről
szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a járműpark megvásárlása soron, valamint
az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: 2016. május 16. (szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
276/2016. (IV. 21.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonát
képező KHD-247 forgalmi rendszámú KIA tehergépjárművet bruttó 952.000,- Ft, azaz
Kilencszázötvenkettőezer forint vételáron Pintér Benedek végelszámolótól (Mátraholding
Gazdasági Tanácsadó Zrt.; 3200 Gyöngyös, Petőfi út 1.) az önkormányzat számára
megvásárolja és az adásvételi szerződést aláírja.
A gépjármű megvásárlására a pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről
szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a járműpark megvásárlása soron, valamint
az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: 2016. május 16. (szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN ÁLLÓ STRANDFÜRDŐ
TERÜLETÉN LÉVŐ KONYHA, ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ BÉRBEADÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:
Horváth Richárd polgármester

Horváth Richárd polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
277/2016. (IV. 21.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani
1661/18 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Teleki úton található, kivett strandfürdő
megnevezésű, 59281 m2 nagyságú belterületi ingatlan területén található – önálló helyrajzi
számmal nem rendelkező – 116 m2 nagyságú, több helyiségből álló konyha-étterem épületet,
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valamint a hatszög alakú, 16 m2 alapterületű, fából épült sörözőt szezonálisan: június 11.
napjától szeptember 5. napjáig bruttó 80.000,- Ft/hó, azaz Nyolcvanezer forint/hó értéken
bérbe adja Baranyi József Attiláné egyéni vállalkozónak (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 71.;
adószám: 47981379-2-30; nyilv.tart.sz.: 4499616) a pályázati felhívásban, valamint a
pályázatban rögzített feltételekkel 4 éves határozott időre.
Határidő
Felelős

: 2016. április 22. (értesítésre, szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Horváth Richárd polgármester
Megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést
befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

DR. SZIKSZAI MÁRTA

jegyző

HORVÁTH RICHÁRD
polgármester

