
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2011. június 30-án a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
             Nádas Sándor bizottsági elnök 
             Papp István bizottsági elnök helyettes 
             Oroszlán Lajosné               bizottsági tag 
             Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 
Igazoltan távol volt: 
 Rodek Antal   bizottsági tag 
     
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
              Püspökiné Horváth Melinda          jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Megkérdezte, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokhoz képest van-e valakinek 
más javaslata? 
 
Mivel a napirendre vonatkozóan javaslat nem hangzott el, így a bizottság elnöke kérte, hogy aki a 
napirendet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
239/2011. (VI. 30.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2011. június 
30-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 
 

1. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010.(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
  Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
1. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Arról van szó ebben az előterjesztésben, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos döntéseket a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság fogja meghozni, hogy az igazgatási szünetben ne kelljen 
képviselő-testületi ülést összehívni. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
240/2011. (VI. 30.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010.(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak a részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság ülését befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Püspökiné Horváth Melinda Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


