JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 12-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
Kondek Zsolt
Köves Gábor Nándorné
Nádas Sándor
Palik Józsefné
Papp István
Tarsoly Imre
Tóth György István

Igazoltan volt távol:
Basa Zoltán

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
jegyző
Bánkutiné Katona Mária
Dudásné Csikós Ágnes
Gyuricza Zoltán
Lisztik Lászlóné
Nagy Ferenc

gazdálkodási irodavezető
általános igazgatási osztályvezető
a Hatvani Szociális Szövetkezet elnöke

Schósz Gabriella

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:

Püspökiné Horváth Melinda
* * *

Horváth Richárd polgármester
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy 10
képviselő van jelen, a képviselő-testület határozatképes.
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslattal szeretnék élni.
Kérem, hogy vegyük fel a nyílt ülésre:
•

A meghívón feltüntetett 5. napirendi pont után a következő napirendi pontot:
−

Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjárműre vonatkozó
üzemben tartási szerződés megkötéséről.

Horváth Richárd polgármester
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt,
ezért kérte, hogy aki egyetért az általa tett módosítással, igennel szavazzon!
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta Horváth Richárd polgármester napirend módosítására tett
javaslatát.
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
353/2016. (V. 12.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 12-i rendkívüli ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi
beszámolóinak,
felügyelőbizottsági
tagjainak
megválasztásának
és
a
felügyelőbizottság ügyrendjének a tárgyában
2. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2015. évi beszámolójáról, 2016. évi
üzleti tervéről, I. negyedéves gazdálkodásáról, az igazgató elnök lemondásáról, az új
igazgató elnök megválasztásáról, az alapszabály módosításáról, a személyes
közreműködésről
3. Előterjesztés az FC Hatvan Egyesület részére támogatási kérelem benyújtásával
összefüggő döntésről
4. Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén szükséges fejlesztési és felújítási munkák
elvégzésével kapcsolatos döntésről
5. Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok elvégzése”
tárgyú közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet kiválasztásáról
6. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjárműre vonatkozó
üzemben tartási szerződés megkötéséről
Előterjesztő, előadó az 1-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester

* * *
1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A HEVES MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI BESZÁMOLÓINAK, FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI
TAGJAINAK
MEGVÁLASZTÁSÁNAK
ÉS
A
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
ÜGYRENDJÉNEK A TÁRGYÁBAN
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Jogi és Ellenőrzési Bizottság és 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
354/2016. (V. 12.) számú h a t á r o z a t a
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L.
u. 9.; cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs
alpolgármesternek a társaság 1/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen
szavazatát.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L.
u. 9.; cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs
alpolgármesternek a társaság 2/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen
szavazatát.
3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L.
u. 9.; cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs
alpolgármesternek a társaság 3/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen
szavazatát, melyben a taggyűlés a társaság 2015. évi mérlegbeszámolóját 22.381 eFt
egyező eszköz-forrás oldallal és -5.010 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadta.
4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L.
u. 9.; cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs
alpolgármesternek a társaság 4/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen
szavazatát, melyben a taggyűlés a felügyelőbizottság jelentését tudomásul vette.
5.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L.
u. 9.; cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs
alpolgármesternek a társaság 5/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen
szavazatát.
6.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L.
u. 9.; cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs
alpolgármesternek a társaság 6/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen
szavazatát, melyben a taggyűlés a társaság 2016. évi bevételi tervét 68.155 eFt-ban
határozta meg.
7.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L.
u. 9.; cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs
alpolgármesternek a társaság 7/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen
szavazatát, melyben a taggyűlés a társaság 2016. évi ráfordítási tervét 66.484 eFt-ban
határozta meg.
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8.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L.
u. 9.; cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs
alpolgármesternek a társaság 8/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen
szavazatát, melyben a társaság felügyelőbizottsági tagjainak Derecskei Péter 3336 Bátor,
Kossuth u. 15. szám alatti lakost, Kovács Béla 3258 Tarnalelesz, Kossuth L u. 29. szám
alatti lakost, és Verebélyi György 3328 Egerszólát, Egri út 25. szám alatti lakost
választották meg 2016. május 2. napjától 2021. május 1. napjáig öt éves határozott
időtartamra, melyben felkérték az ügyvezetőt a társasági szerződésnek a taggyűlési
határozat szerinti módosítására.
9.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L.
u. 9.; cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs
alpolgármesternek a társaság 9/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen
szavazatát, melyben elfogadták a társaság felügyelőbizottságának az ügyrendjét.
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

HATVANI SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 2015. ÉVI
BESZÁMOLÓJÁRÓL, 2016. ÉVI ÜZLETI TERVÉRŐL, I. NEGYEDÉVES
GAZDÁLKODÁSÁRÓL, AZ IGAZGATÓ ELNÖK LEMONDÁSÁRÓL, AZ ÚJ IGAZGATÓ
ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL, AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁRÓL, A
A

SZEMÉLYES KÖZREMŰKÖDÉSRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Jogi és Ellenőrzési Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság megtárgyalta, elfogadását támogatta.
Előterjesztő, előadó:

Horváth Richárd polgármester

Horváth Richárd polgármester
A Hatvani Szociális Szövetkezet élén vezetőcsere ment végbe. Megköszönöm Lisztik
Lászlóné kemény és kitartó munkáját, hiszen a semmiből épített egy „birodalmat”. Az ő
örökségét Gyuricza Zoltán fogja tovább vinni.
Gyuricza Zoltán, a Hatvani Szociális Szövetkezet elnöke
A kezdetektől részt vettem a szövetkezet munkájában. A tagság engem tisztelt meg azzal,
hogy ezt a feladatot ellássam. Az eddigi munkát szeretnénk tovább vinni.
Horváth Richárd polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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
355/2016. (V. 12.) számú h a t á r o z a t a
1.)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja utólagosan
jóváhagyja Szinyei András alpolgármesternek a szövetkezet 2016. május 6. napján
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megtartott közgyűlésén leadott igennel szavazatát a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 4. §-a értelmében a szövetkezet 2015. évre szóló éves beszámolójának
elfogadása tárgyában.
2.)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja utólagosan
jóváhagyja Szinyei András alpolgármesternek a szövetkezet 2016. május 6. napján
megtartott közgyűlésén leadott igennel szavazatát a szövetkezet 2016. évi üzleti
tervének elfogadása tárgyában.

3.)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja utólagosan
jóváhagyja Szinyei András alpolgármesternek a szövetkezet 2016. május 6. napján
megtartott közgyűlésén leadott igennel szavazatát a szövetkezet 2016. I. negyedévi
gazdasági tájékozójának elfogadása tárgyában.

4.)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja utólagosan
jóváhagyja Szinyei András alpolgármesternek a szövetkezet 2016. május 6. napján
megtartott közgyűlésén leadott igennel szavazatát Lisztik Lászólné igazgató elnök
tisztségről való lemondásának elfogadása tárgyában.

5.)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja utólagosan
jóváhagyja Szinyei András alpolgármesternek a szövetkezet 2016. május 6. napján
megtartott közgyűlésén leadott igennel szavazatát Gyuricza Zoltán István 3000 Hatvan,
Munka utca 18. szám alatti lakos igazgató elnöknek határozatlan időtartamra történő
megválasztása tárgyában.

6.)

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja utólagosan
jóváhagyja Szinyei András alpolgármesternek a szövetkezet 2016. május 6. napján
megtartott közgyűlésén leadott igennel szavazatát a szövetkezet alapszabályát
módosító egységes szerkezetbe foglalt okiratnak az elfogadása tárgyában.

Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere

Lisztik Lászlóné
Szeretném megköszönni az eddigi bizalmat. Sajnos úgy hozta az élet, hogy ezt a lépést meg
kellett tenni. Természetesen ezután is segíteni fogom a szövetkezet munkáját.

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

AZ FC HATVAN EGYESÜLET RÉSZÉRE TÁMOGATÁSI
KÉRELEM BENYÚJTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ DÖNTÉSRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadását
támogatta.
Előterjesztő, előadó:
Horváth Richárd polgármester

6

Horváth Richárd polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
356/2016. (V. 12.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 205/2016. (III. 31.) számú határozatát
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület által „a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól” szóló
107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtott
sportfejlesztései programja megvalósításához – a sportfejlesztési program elfogadása esetén
– a Futball Club Hatvan Egyesület részére 380.395.261.- Ft támogatást biztosít, az alábbiak
szerint:
- a 176/2016. (III. 21.) sz. határozat alapján 18.415.000.- Ft-ot a 2016. évi költségvetésből a
többlet adó bevétel terhére biztosította,
- a további 361.980.261.-Ft a 2017. évi költségvetésbe betervezésre kerül.
Határidő
Felelős

: 2016. május 15.
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A VÁROSI
ÉS FELÚJÍTÁSI

STRANDFÜRDŐ

TERÜLETÉN SZÜKSÉGES
ELVÉGZÉSÉVEL KAPCSOLATOS

FEJLESZTÉSI
MUNKÁK
DÖNTÉSRŐL
(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
Ennek az összegnek a nagy részét a termálmedence felújítása teszi ki. 2009-ben volt egy
felújítás, de az valószínűleg nem megfelelő anyagokkal, vagy nem megfelelő technológiával
készült el, ezért a medencét újra kell csempézni.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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
357/2016. (V. 12.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely:
3000 Hatvan, Temető u. 14/A.) intézményi költségvetésébe 11.090.000.- Ft-ot átcsoportosít
Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II. 12.) önkormányzati rendeletben a
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felhalmozási kiadások között lévő ingatlanvásárlás, kisajátítás költséghelyről, mely összegből
a Városi Strandfürdő területén a gyermekmedencéhez szükséges napvitorla elhelyezését, 5
db pad, 3 db vizes élményelem és 1 db csúszda beszerzését, valamint a termál medence
burkolatának a felújítási munkáit végzi el az intézmény „In-house” beszerzés keretei között.
Határidő
Felelős

: azonnal
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A „KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
FELADATOK ELVÉGZÉSE” TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST LEBONYOLÍTÓ
SZERVEZET KIVÁLASZTÁSÁRÓL
(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
A Közétkeztetési Kft. vezetőjével dolgozunk azon, hogy az étkeztetés minősége megmaradjon
a jövőben is, és a városnak megfelelő ráhatása legyen a közétkeztetésre. Ennek megfelelően
a lehető legjobb szolgáltatási színvonalat szeretnénk elérni, ezért a közétkeztetés ellátására
közbeszerzési eljárást írunk ki. A közétkeztetési cégünk megmarad, az új szolgáltatóval úgy
kötjük meg a szerződést, hogy a Közétkeztetési Kft. dolgozóit át kell vennie, továbbá a
Közétkeztetési Kft.-nek a Hatvani Szociális Szövetkezettel meglévő szerződését is át kell
vennie, amely révén továbbra is piacot biztosítunk a szövetkezet zöldségei és gyümölcsei
részére.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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
358/2016. (V. 12.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz
kapcsolódó feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében a közbeszerzési
tanácsadói tevékenységgel a Prolixitas Közbeszerzési Tanácsadó Bt.-t (székhely: 2143
Kistarcsa, Pozsonyi u. 29.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt 1.050.000.-Ft (alanyi ÁFA-mentes) megbízási díjért.
A megbízási díj forrása Hatvan város 2016. évi költségvetésének általános tartalék
költséghelyéről kerül átcsoportosításra.
Határidő
Felelős

: 2016. május 20. (szerződéskötésre)
: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ
GÉPJÁRMŰRE VONATKOZÓ ÜZEMBEN TARTÁSI SZERZŐDÉS 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
359/2016. (V. 12.) számú h a t á r o z a t a
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos
tulajdonában álló MAN 18.224 típusú FEX-215 forgalmi rendszámú (alvázszáma:
WMAM059234Y018681, motorszáma: 17878275155311, forgalmi engedély száma: GV29141)
gépjárműre vonatkozó, jelen határozat
mellékletét képező, határozatlan időre szóló
szerződést elfogadja. A szerződés alapján a képviselő-testület havonta bruttó 150.000,-Ft,
azaz Egyszázötvenezer forint bérleti díj megfizetése ellenében a gépjárművet a Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. (székhelye:
3000 Hatvan, Tarjáni u. 3.; cégjegyzékszáma: 10-09-033600; statisztikai számjele: 241832193811-572-10, adószáma: 24183219-2-10; képviseli: Soós Péter ügyvezető) használatába és
üzemeltetésébe átadja.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. a járművet
illetően a járműnyilvántartásba magát üzembentartóként bejegyeztesse azzal, hogy mindez
nem érinti a jármű tulajdonjogát, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az
üzembentartási szerződés aláírására.
Határidő
Felelős

: 2016. május 13. (szerződés aláírására)
: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

ÜZEMBEN TARTÁSI SZERZŐDÉS
Jármű bérletéről és üzemben tartásáról

Amely létrejött egyrészről:
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
székhelye:
PIR:
statisztikai számjele:
adószáma:
bankszámlaszáma:
képviseli:

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.;
729392
15729394-8411-321-10
15729394-2-10
10403538-49575051-56561001
Horváth Richárd polgármester

mint tulajdonos (továbbiakban: Tulajdonos),
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másrészről:
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.
székhelye:
cégjegyzékszáma:
statisztikai számjele:
adószáma:
képviseli:

3000 Hatvan, Tarjáni út 3.
10-09-033600
24183219-3811-572-10
24183219-2-10
Soós Péter ügyvezető

mint üzemben tartó (továbbiakban: Üzemben tartó),
(együtt a továbbiakban: Felek) között az alulírott napon, a következő feltételek szerint:

A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ GÉPJÁRMŰ
1. A Felek – figyelemmel a gépjármű törzskönyvére, illetve forgalmi engedélyére –
egybehangzóan rögzítik, hogy a Tulajdonos kizárólagos tulajdonában áll a FEX-215
forgalmi rendszámú, WMAN059234Y018681 alvázszámú, 17878275155311 motorszámú,
MAN 18.224 típusú gépjármű (a továbbiakban: Jármű). A Jármű forgalmi engedélyének
sorszáma: GV29141 A gépjármű átadás-átvétele időpontjában, 2016. …....... napján a
kilométerszámláló állása szerinti érték: …………… km.

AZ ÜZEMBEN TARTÁSI JOG ÁTRUHÁZÁSÁRÓL

Az üzemben tartási jog átruházása
2. A Tulajdonos az 1. pontban megjelölt Jármű üzemben tartási jogát bérleti díj ellenében
átruházza az Üzemben tartóra.
3. A Felek a Jármű bérleti díját: 118.110,- Ft/hó+ ÁFA , azaz bruttó 150.000,- Ft/hó összegben
állapítják meg.

Jármű-nyilvántartási rendelkezések; a tulajdonjog fenntartása
4. A Tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Járműre vonatkozóan az Üzemben tartó üzemben
tartóként a járműnyilvántartásba bejegyeztesse magát. A Tulajdonos jelen okirat
aláírásával meghatalmazza az Üzemben tartót, hogy helyette és nevében a jogszabályon
alapuló, a közlekedési igazgatási hatóság részére teljesítendő bejelentési kötelezettséget
teljesítse. A Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemben tartó a Tulajdonost terhelő
bejelentési kötelezettség teljesítését átvállalja, és ennek körében kötelezettséget vállal
arra, hogy az erre vonatkozó jogszabályi előírásnak a szerződés hatálybalépésétől
számított 15 napon belül eleget tesz. A Felek nyilatkozzák, hogy ismerik az üzemben tartó
személyének megváltozásával járó bejelentési kötelezettség jogintézményét, a bejelentés
nyomán a nyilvántartásba való bejegyzés joghatásait, a bejelentés elmaradásának, illetve
késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
5. A Felek megállapodnak abban, hogy az üzemben tartási jog Üzemben tartóra való
átszállása nem érinti a Tulajdonos Járműre vonatkozó tulajdonjogát. A Jármű a
továbbiakban is a Tulajdonos kizárólagos tulajdonában fog állni.
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Birtokbaadás
6. A Tulajdonos a Járművet jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az Üzemben tartó
birtokába adja. A birtokbaadás keretében a Jármű forgalmi engedélyét a Tulajdonos az
Üzemben tartó részére átadja. Az Üzemben tartó a birtokba adás napjától gyakorolhatja az
üzemben tartót megillető jogokat, szedheti a Jármű üzemben tartót megillető hasznait,
köteles egyúttal viselni a Járművel összefüggésben jelentkező terheket.

Szavatosság
7. A Tulajdonos szavatosságot vállal az üzemben tartási jog per-, teher- és igénymentes
átruházásáért. A Tulajdonos nyilatkozza, hogy nem hozott létre, továbbá vállalja, hogy nem
hoz létre olyan jogügyletet, mely arra vezethet, hogy az Üzemben tartó a Járművet jelen
szerződés szerint nem, vagy csak számottevő korlátozással volna képes használni.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A JÁRMŰ ÜZEMBEN TARTÁSA SORÁN
8. Az Üzemben tartó vállalja, hogy a Járművet jelen fejezetben foglalt szabályok
maradéktalan betartásával fogja üzemeltetni. Az Üzemben tartó vállalja azt is, hogy a jelen
fejezetben meghatározott kötelezettségei teljesítésével jelentkező költségeket
maradéktalanul viselni fogja.
9. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés céljából következően ügyleti céljuk az is, hogy az
Üzemben tartó átvállalja a Járművel kapcsolatos fenntartási, működtetési, valamint
ezekhez kapcsolódó kötelezettségeket.
10. Az Üzemben tartó vállalja, hogy a Járművet a Jármű típusának és rendeltetésének
megfelelően, hulladékgazdálkodási feladatai ellátására, szakértelemmel és szakszerűséggel
– ennek részeként a vonatkozó jogszabályokban, engedélyben, illetve más hatósági
előírásokban, valamint a jelen megállapodásban előírtak maradéktalanul betartásával –,
célszerűen, a jó gazda gondosságával üzemelteti. Az Üzemben tartó e pontban leírt
kötelezettsége megsértéséből eredő minden kárért – így harmadik személyeknek okozott
kárért is – felelős.
11. Az Üzemben tartó kötelezettséget vállal arra, hogy a Jármű üzemben tartásához szükséges
személyi, műszaki és anyagi feltételeket saját költségére biztosítja.
12. Az Üzemben tartó az üzemeltetés keretében kötelezettséget vállal arra, hogy a Járművön a
szükséges karbantartásokat, állagmegóvásra irányuló egyéb munkálatokat elvégzi, illetve
elvégezteti, és folyamatosan gondoskodik a Jármű jó karban tartásáról. A karbantartási,
illetve a hibaelhárítási feladatokat időszerűen, a Jármű révén teljesített feladatellátással
szemben támasztható igényeknek megfelelően végzi el.
13. Az Üzemben tartó kötelezettséget vállal arra, hogy a Járműre kötelező
felelősségbiztosítási, illetve vagyonbiztosítási (casco) szerződést köt és tart fenn
folyamatosan a jelen szerződés időbeli hatálya alatt, és azok díjait maga fizeti.
14. Üzemben tartó vállalja, hogy az üzemben tartási jog megszerzésével egyidejűleg a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21–21/B. §-ai és végrehajtási szabályai szerinti
felelősséget is átvállalja a Tulajdonostól. Az Üzemben tartó köteles viselni minden egyéb
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esetben is annak következményeit, hogy a Jármű tekintetében a vonatkozó előírások (l.
különösen: 14. pont) nem kerülnek megtartásra.
15. Az Üzemben tartó a Tulajdonos által meghatározott rendben köteles információt
szolgáltatni a Járműről, annak állapotáról, a karbantartási munkálatok elvégzéséről. A
Járművel kapcsolatos valamennyi, Tulajdonostól vagy más, az önkormányzati vagyon
hasznosítását jogszabály alapján vizsgálni jogosult szerv (különösen Magyarország Állami
Számvevőszéke) részéről érkező felvilágosítás iránti kérésnek a kérésben, illetőleg a
vonatkozó jogszabályokban, szerződésekben megjelölt határidőn belül az Üzemben tartó
köteles eleget tenni. Az Üzemben tartó elismeri a Tulajdonos azon jogát is, hogy a Jármű
üzemeltetését akár előzetes bejelentés nélkül is ellenőrizze, és vállalja, hogy a
Tulajdonossal e körben is együttműködik, az ellenőrzés eredményességét előmozdítja.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
16. Jelen szerződés aláírásával lép hatályba.
17. A Tulajdonos képviselője nyilatkozza, hogy jelen szerződést Hatvan Város Önkormányzata
Képviselő-testülete ülése elé terjeszti.
18. Jelen szerződés határozatlan időre jön létre.
19. Közös megegyezéssel a Felek jelen szerződést bármikor megszűntethetik. A Felek
bármelyike jogosult írásban közölt rendes felmondás útján a szerződést megszűntetni,
mely tekintetében harminc napos felmondási határidőt rendelnek a Felek alkalmazni. A
szerződést a Felek bármelyike jogosult azonnali hatályú rendkívüli felmondás útján
megszüntetni, amennyiben a másik szerződő fél jogszabályból vagy jelen szerződésből
eredő kötelezettségét súlyosan megszegi. A Felek súlyos szerződésszegésnek minősítik
különösen a bérleti díj megfizetésének az esedékességtől számított harminc napot
meghaladó késedelmét. A rendkívüli felmondással élő szerződő fél köteles valós és alapos
indokát adni a rendkívüli felmondásának.
20. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Felek a magyar jog vonatkozó
szabályait, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a
továbbiakban: Ptk.), a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt és annak
végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendeletet, a közúti közlekedési nyilvántartásról
szóló 1999. évi LXXXIV. törvényt, illetve a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett
jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes
bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő
felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.)
Korm. rendeletet tekintik irányadónak.
21. A Felek között vitás kérdés nincs; esetleges jövőbeni vitáikat békés úton törekednek
rendezni. Netáni per esetére a Felek – hatáskörtől függően – kikötik a Hatvani Járás
Bíróság, illetőleg az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
22. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megkötésével kapcsolatos
költségeket, a az üzemben tartó személye megváltozásának bejegyzésével kapcsolatos
illetéket, eljárási díjat, költséget az Üzemben tartó viseli. A Felek megállapítják, hogy a
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Tulajdonos az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. § (1)
bekezdésének b) pontja szerint minősül, míg az Üzemben tartó az Itv. 5. § (1) bekezdés c)
pontja első fordulatának megfelelően minősül. A Tulajdonos nyilatkozza, hogy – a
megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után,
vagy ilyen tevékenység hiányában – társasági adó fizetésére, illetve eredménye után
költségvetési befizetésre nem volt kötelezett.
23. Jelen Szerződés tíz eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült; a
Tulajdonost és az Üzemben tartót egyaránt öt-öt példány illeti meg.
24. A Felek megállapítják, hogy jelen okirat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény 196. § (1) bekezdés d) pontja alapján teljes bizonyító erejű magánokiratnak
minősül.
A Felek jelen szerződés szövegét pontról pontra haladva értelmezték, a megállapodás
szövegét, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt fogadták el, és jóváhagyólag
aláírták.
Hatvan, 2016. …...............................
…...............................................................
Hatvan Város Önkormányzata

…..............................................................
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.
képviseli: Soós Péter ügyvezető

képviseli: Horváth Richárd polgármester

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

