
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2011. június 27-én a Városháza emeleti ovális (21. számú) termében 900órai kezdettel 
megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: 
             Nádas Sándor bizottsági elnök 
             Papp István bizottsági elnök-helyettes 
             Oroszlán Lajosné               bizottsági tag 
             Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
            
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
 Kövérné dr. Tóth Melinda előkészítésben közreműködő 
              Püspökiné Horváth Melinda          jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 5 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
214/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2011. június 
27-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 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. alapító okiratának 

módosításáról 
 

2.  Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegének elfogadásáról 

 
3.  Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője lemondásának 

elfogadásáról, új ügyvezető megválasztásáról 
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 Előadó az 1-3. napirendi pontnál: dr. Veres András  
 

4.  Előterjesztés kihelyezett ügyfélszolgálat létesítéséről 
 

5.  Előterjesztés Hatvan város szociális földprogramjáról és a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előadó a 4-5. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta aljegyző 

 
6.  Előterjesztés Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és használatuk rendjéről, 

valamint a közintézmények épületeinek és a közterületek fellobogózásáról szóló 53/2008. 
(IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
7. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 Előadó a 6-7. napirendi pontnál: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 

8.  Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító 
Okiratának módosításáról 

 
9.  Előterjesztés a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás Alapító 

Okiratának módosításáról 
 
    Előadó a 8-9. napirendi pontnál: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 

10. Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbításáról 
 

11. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
12. Előterjesztés a hatvani szennyvízközmű üzemeltetésbe adásáról szóló szerződés 

módosításáról 
 

13. Előterjesztés a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat keretében 
kötendő konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról 

 
 Előadó a 10-13. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  
          irodavezető 
 

14. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kizárólagos 
tulajdonában levő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásához 
szükséges hitel átvállalásáról, az adásvételi szerződés módosításáról 

 
 Előterjesztő az 1-14. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

15. Tájékoztató a képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő jogszabályi változásokról 
 

 Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
 Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
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N y í l t  ü l é s 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. alapító okiratának 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Dr. Veres András 
A Városgazdálkodási Zrt. alapító okiratában a tevékenységi körök kötelező tartalmi elemek. Ahhoz, 
hogy a jövőben az új tevékenységeket, - amik a szociális földprogram keretén belül végzett új 
tevékenységek -, el tudja látni, ehhez szükséges, hogy a társasági szerződés tartalmazza azokat a 
besorolásokat, amik ehhez szükségesek. Ezzel kerül kiegészítésre az okirat. Miután  a cégbíróság 
bejegyzi, nem lesz akadálya ezen feladatok elvégzésének. Sok egyéb terv is van a szociális 
földprogramhoz kapcsolódóan, ami mezőgazdasági jellegű, ehhez alkalmassá kellett tenni a cégnek 
az alapító okiratát. Ez tehát egy technikai módosítás. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
215/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve akként dönt, hogy a gazdasági társaság alapító okiratába felvételre 
kerülnek a TEÁOR’08 besorolás szerinti alábbi tevékenységi körök: 

01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 
01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 
01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése 
01.24 Almatermésű, csonthéjas termesztése 
01.25 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 
01.27 Italgyártási növény termesztése 
01.29 Egyéb évelő növény termesztése 

 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
216/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítja: 
 
4.1. A társaság közhasznú célszerinti tevékenységi körei: 
 
A társaság közhasznú főtevékenysége: 82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti 
szolgáltatás 
 
A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei: 

01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 
01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 
01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése 
01.24 Almatermésű, csonthéjas termesztése 
01.25 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 
01.27 Italgyártási növény termesztése 
01.29 Egyéb évelő növény termesztése 
01.61 Növénytermesztési szolgáltatás 
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
41.20 Lakó- és nem lakó épület építése 
42.11 Út, autópálya építése 
42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
42.91 Vízi létesítmény építése 
43.11 Bontás 
43.12 Építési terület előkészítése 
43.13 Talajmintavétel, próbafúrás 
43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés 
43.31 Vakolás 
43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
43.34 Festés, üvegezés 
43.39 Egyéb befejező építés máshova nem sorolt 
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
55.30 Kempingszolgáltatás 
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55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás  
56.21 Rendezvényi étkeztetés  
56.29 Egyéb vendéglátás  
56.30 Italszolgáltatás  
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
74.90 M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység 

 81.30 Zöldterület-kezelés 
 82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás 

93.29 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 

 
Határid ő: azonnal (alapító okiratot módosító okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
217/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat 
szövegét elfogadja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert az 
alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez 
szükséges egyéb okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2011. július 30. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének 
elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Dr. Veres András  
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Dr. Veres András 
Korábban már elfogadásra került a kórház szervezeti és működési szabályzata. A mostani SZMSZ 
szerint és a kórház alapító okirata alapján, az egyéb szabályzatokat a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság tárgyalja meg és fogadja el. Az ilyen nagy volumenű, sok cég alapvető 
tevékenységére kiható szabályzatot a tulajdonosi jogokkal rendelkező képviselő-testületnek kell 
elfogadnia. A kórházi tevékenységek átalakulnak. A finomítása ezeknek a szabályzatoknak 
folyamatosan történik. Most ennek a szabályzatnak a módosítására azért kerül sor, mert az elmúlt 
fél év tapasztalatai átvezetésre kerültek, hogy szabályos alapító okirat és SZMSZ legyen. Ezt az 
ÁNTSZ-nek is meg kell küldeni. A kórház SZMSZ-ének és a működésnek szinkronban kell lennie. 
Ez volt az indoka az SZMSZ módosításának. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Sajnálom, hogy igazgató asszony vagy úr nem tud itt lenni, mivel az utóbbi időben nagyon 
megszaporodott a kórházi ellátással kapcsolatos panaszok száma. Nem a háziorvosi ellátással, nem 
a szakrendelővel kapcsolatban, hanem kifejezetten a fekvőbeteg ellátással kapcsolatosan. Az 
SZMSZ-ből nem derül ki, mert nyilván ez protokoll. De volt egy döbbenetes panasz. A kórházban 
fekvő betegnek felírják a gyógyszerét, nem az állandó gyógyszerét, hanem a kórházi ápolása ideje 
alatt szükséges gyógyszert. Felírták az antibiotikumot és a hozzátartozónak odaadták, hogy váltsa 
ki. Lehet, hogy ez így van jogszabály szerint, akkor én nem tudok róla. De erre szeretnék választ 
kapni, hogy miért? 
 
Dr. Veres András 
Közvetíteni fogom ezt a kérdést ügyvezető igazgató asszonynak és válaszolni fog rá levélben. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
218/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit 
Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegének elfogadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratának 15. pontjában foglaltak alapján akként 
határoz, hogy a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a társaság ügyvezetése 
által elkészített Szervezeti és Működési Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét. 
 
Határid ő: 2011. július 1. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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3. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője lemondásának 
elfogadásáról, új ügyvezető megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A Jagodics Milánt ismerem, nagyon aranyos, kedves, nincs vele bajom. De érdekelne, hogy milyen 
végzettsége van, hogy egy Kft.-t rábízzon a képviselő-testület? 
 
Dr. Veres András  
2010. október 23-án lett Kempf úr megválasztva határozatlan időre. Az ő kérésének megfelelően 
történt ez a lemondás. Részben egészségügyi állapota, részben pedig Hatvantól való távolsága 
miatt. Nem tudja napi szinten vállalni ezt a munkát. Ahhoz, hogy a cég ügyvezetése folyamatosan 
működjön, nem lehet egy nap sem, hogy ügyvezető nélkül maradjon a cég. Jagodics Milán 
személyére azért esett a választás, mert kezdettől fogva a cégnél dolgozik, és megvan a felsőfokú 
végzettsége. Nyilván korából eredően nem lehet olyan tapasztalata, mint egy idősebb cégvezetőnek, 
de úgy gondolta a tulajdonos, hogy megerősíti a cég szakmai tevékenységét egy olyan 4 órás, 
gazdasági, pénzügyi ügyintézővel, aki korábban komoly cégeknél könyvelési feladatot látott el. 
Ezáltal próbálja a tevékenységet úgy kettéosztani, hogy mellette lesz napi 4 órában a gazdasági 
pénzügyi ügyintéző, ő pedig a szakmai feladatokat látja el. Nyilván határozatlan időre szól a 
megbízás. Ha esetlegesen nem tud eleget tenni az elvárásoknak, bármikor megszüntethető a 
szerződés. Nem egyszerű olyan vezetőt találni, aki szakmailag és gazdaságilag is olyan tudással 
rendelkezik, aki egy céget el tud vezetni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Így már jobban hangzik. Egyébként attól, hogy fiatal, végezhet sokkal kivállóbb munkát, mint egy 
idősebb. Volt már példa erre. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
219/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője lemondásának elfogadásáról, új ügyvezető megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12., cg.száma: 10-09-031348) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 31. § (2) bekezdése alapján 
Kempf Károly Ignác (anyja neve: Bodó Matild, lakik: 2363 Felsőpakony, Deák Ferenc u. 3.) e 
tisztségre vonatkozó lemondását 2011. június 30. napjával tudomásul veszi, és akként határoz, hogy 
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 87. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
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hozzájárul Kempf Károly Ignác határozatlan időtartamra fennálló munkaviszonyának 2011. június 
30. napjával közös megegyezéssel történő megszűntetéséhez. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat 
mellékletét képező munkaviszony megszüntető okirat és a szükséges egyéb okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2011. július 4. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
220/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője lemondásának elfogadásáról, új ügyvezető megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12., cg.száma: 10-09-031348) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés j) pontja 
alapján úgy dönt, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, ügyvezetőjének Jagodics 
Milánt (anyja neve: Fehér Ágnes, lakik: 3000 Hatvan, Székely u. 2.) választja meg 2011. július 1. 
napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra bruttó 250.000,- Ft munkabér megállapítása 
mellett a jelen határozat mellékletét képező munkaszerződésben foglalt feltételekkel. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat 
mellékletét képező munkaszerződés és a szükséges egyéb okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2011. július 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
221/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője lemondásának elfogadásáról, új ügyvezető megválasztásáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12., cg.száma: 10-09-031348) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
- az alapító okirat 17. és 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
17./ A társaság ügyvezetője: 
 
Jagodics Milán (anyja neve: Fehér Ágnes, lakcíme: 3000 Hatvan, Székely u. 2.) 
Az ügyvezető külön nyilatkozat aláírásával nyilatkozott, hogy olyan ok, tény vagy körülmény – 
beleértve összeférhetetlenségi ok is –, amely személyét az ügyvezetői tisztség ellátásából kizárná 
(2006. évi IV. törvény 21- 25. §-ai), nem áll fenn, megbízatását elfogadta. 

Az ügyvezető nem lehet egyidejűleg a társaság és az alapító ügyvezetője, illetve képviseletre 
jogosultja, felügyelő bizottságának elnöke és tagja. 
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más nonprofit szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint köztartozását nem egyenlítette ki. 
Az ügyvezető illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt. 
Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja) nem köthet a saját nevében vagy 
javára a közhasznú társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapító okirat 
kifejezetten megengedi. 
A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja) ugyanannál a társaságnál a 
felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. 
 
A közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját – a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
 
Képviselet, üzletvezetés, cégjegyzés módja: 
A társaság ügyvezetője kizárólagosan és önállóan jegyzi a céget. 
Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére, üzletvezetésre.  
A társaság cégének jegyzése oly módon történik, hogy a céget az ügyvezető jegyzi akként, hogy a 
társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá nevét kizárólagosan és önállóan csatolja 
az aláírási címpéldány szerint. 
Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára. 
 
18./ Az ügyvezető jogköre, megbízatása időtartama: 
 
Az ügyvezető e tisztségre vonatkozó megbízása 2011. július 1. napjától kezdődő hatállyal 
határozatlan időtartamra szól. 
Az ügyvezető újraválasztható, illetőleg megbízatása az alapító határozatával a lejárat előtt 
visszavonható. Az ügyvezető bármikor visszahívható. 
Az ügykörébe eső tevékenységével harmadik személynek okozott kárért a társaság a felelős, 
ugyanakkor kötelezettségei megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog 
általános szabályai szerint az ügyvezető felel. 
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Határid ő: 2011. július 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
222/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője lemondásának elfogadásáról, új ügyvezető megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12., cg.száma: 10-09-031348) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét 
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a 
cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2011. július 30. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés kihelyezett ügyfélszolgálat létesítéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Az előterjesztésben leírtam, hogy milyen indokból kellett ezt a kihelyezett ügyfélszolgálatot 
létrehozni. A Bezerédi út 1. szám alatti ingatlan volt erre megfelelő. Nem volt szükség nagy 
felújításra. Némi beszerzéssel és kisebb átalakításokkal megkezdheti a működését. Szeretnénk 
minél szélesebb körű szolgáltatást nyújtani a lakosság részére Újhatvanban. Nem csak hatósági 
területen, hanem egyébként olyan szolgáltatásokat is, amiket az ügyfelek igénybe vehetnek. Az 
alapszolgáltatásokon túl kiegészítő szolgáltatásokra is lehetőség nyílik. Lehet képviselői fogadóórát 
is tartani, illetve jelezte már a Szivárvány és a mozgáskorlátozottak egyesülete, hogy érdeklődnek. 
Igény esetén ők is tarthatnak ott ügyfélfogadást. Ez egy kis irodában valósulhatna meg. Van egy 
nagyobb iroda, ahol 2 fő látja el a munkát, egy állandó ember és mellette a Hatósági Iroda 
munkatársai váltanák egymást naponta. Ez azt jelenti, hogy 4 órás munkaidőben a Hatósági Iroda 
munkatársainak csinálunk erre egy megfelelő beosztást. Mindenki kimegy és tartja ezt az 
ügyfélszolgálatot. Nem ügyintéznek, csak felvilágosítást adnak. Különböző módokon tartják a 
kapcsolatot a kollégákkal, pl. telefonon. Azt szeretnénk, hogy ha elégedett lenne a lakosság azzal, 
amit mi ott nyújtunk. Igyekszünk a legjobb tudásunk szerint helyt állni.  
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
És oda valami biztonsági őrre nem gondoltatok? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Riasztó rendszerrel ellátott az egész. Jelentősen megnövelné a költségeket. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
szíveskedjenek tudomásul venni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kihelyezet ügyfélszolgálat létesítéséről szóló 
előterjesztést és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag 
tudomásul vette. 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés Hatvan város szociális földprogramjáról és a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Drukkolok, hogy ez sikerüljön.  
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A legutóbbi testületi ülésen elfogadásra került a koncepció, amiben benne volt, hogy kerüljön 
kiküldésre egy kérdőív azoknak, akiket ez érinthet. Mindenki megkapta, aki valamilyen szociális 
ellátásban részesül az önkormányzattól. Ennek az eredménye, hogy 26%-os volt az érdeklődési 
arány, de az is lehet, hogy felületesen nézték, lehet, hogy el sem olvasták. Ha tényleg megváltoznak 
a szociális törvények, a szociális ellátási formák, és szembe néznek a helyzettel, akkor lehet, hogy 
majd még többen élnek vele. Azok közül, akik most visszaküldték, 87-en kérnek földet, 97-en 
vetőmagot. Az önkormányzatnak vannak olyan belterületei, amik nincsenek megművelve, ha ezek 
kerülnek felosztásra, akkor 300 m2 lenne, amit mi belterületen tudnánk biztosítani ennek a 87 
embernek. Annak nem látom realitását, hogy külterületen önkormányzati tulajdonban lévő földeket 
megműveljenek, mert nem tudnak oda kimenni. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A MÁV kertészet parlagon áll, nagyon jó lehetőség lenne. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Benne van a koncepcióban. 
 
Kövérné dr. Tóth Melinda 
Megkerestük a MÁV vezetőjét egy levélben, melyhez több fénykép is csatolva lett a kertészet 
jelenlegi állapotáról. Jött is válaszként egy telefon Szinyei András alpolgármester úrnak. Tervezi, 
hogy jön Hatvanba, szeretne helyszíni bejárást tartani. Azt mondta, hogy ő a MÁV vonalon 
támogatni tudja ezt az ötletet. 
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Annál is inkább, mert a régi vezető ott lakik. Nyugdíj mellett még lehet, hogy tudna segíteni is 
szakmailag. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
223/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város szociális földprogramjáról és a 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező – Hatvan város 
szociális földprogramját tartalmazó – koncepciót elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. (koncepció végrehajtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
224/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város szociális földprogramjáról és a 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és használatuk rendjéről, 
valamint a közintézmények épületeinek és a közterületek fellobogózásáról szóló 53/2008. (IX. 
26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
Az előterjesztés a közterület-felügyelők miatt készült. Azért, hogy fel lehessen tüntetni az ő 
egyenruhájukon Hatvan város címerét. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
225/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és 
használatuk rendjéről, valamint a közintézmények épületeinek és a közterületek fellobogózásáról 
szóló 53/2008. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Javasolnék még egy módosítást. Vannak máshol is pályázati lehetőségek, de ilyen szigorú feltételek 
sehol nincsenek. Két dologra gondol. Az egyik ilyen az aláírási címpéldány. A másik, hogy az 
alapító okiratnak is szintén közjegyző által hitelesítettnek kell lenni. Akárhová pályázunk, ilyen 
sehol nincsen. Vannak olyan szervezetek, akiknek nincs is pénzük. Ahhoz, hogy ezeket teljesítse, 
fizetni kell 4 ezer Ft-ot és semmi sem biztosítja, hogy a pályázaton nyer. Módosítaná az eredeti 
rendelet 10. pontját, mégpedig úgy, hogy a bírósági nyilvántartásba vételéről szóló másolat kelljen. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Sajnos nem megoldható.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Miért nem? 
 
Kövérné dr. Tóth Melinda  
Azért, mert bárki másolgathat össze soronként akár. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Országos szervezeteknél sincs ilyen. 
 
Kövérné dr. Tóth Melinda 
Azt lehet tenni, hogy hozza be az eredetit, és az itteni ügyintéző rávezeti a másolatra, hogy 
eredetivel megegyező másolat.  
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Az aláírási címpéldányból is gond lehet. Olyan lazán kezelik ezeket a dolgokat a civil szervezetek. 
Amíg én itt elgondolkodok rajta, hogy valamit aláírhatok-e, vagy nem, addig ott simán, aki benne 
van a szervezetben aláír. Mindegy, hogy van-e aláírási joga vagy nincs. Abból megint csak a 
probléma lehet. 
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Van egy alapítvány, ahol tevékenykedek. Rendszeresen pályázunk a Nemzeti Civil Alaphoz. Ott úgy 
oldják meg, hogy nem követelnek aláírási címpéldányt, hanem ha van számlavezető bank, akkor 
attól a számlavezető banktól is elfogadják. Nem kell külön közjegyző. Az aláírás hitelesítő az egy 
hiteles okmány és ha a pénzintézet kiadja, ez ingyenes megoldás lehet.  
 
Kövérné dr. Tóth Melinda 
Láttam már olyat, hogy nem egy a pályázatnál eljáró személy a vezetővel. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Úgy látom, hogy annak semmi akadálya nincs, hogy úgy módosítsuk a rendeletet, hogy eredetiben 
mutassák be a bírósági bejegyzést. Viszont az aláírási címpéldányt mindenképpen javasolnám. 
Megkérem elnök urat, hogy saját nevében terjesszen elő egy módosító indítványt a képviselő-
testületnek. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
226/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
A személyekkel le van egyeztetve. Vállalják a kuratóriumi, illetve a felügyelőbizottsági tagságot. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
227/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és 

Területfejlesztési Alapítvány alapítója a Kuratórium létszámát 9 fő helyett, 5 főben határozza 
meg, és tudomásul veszi Sasi Károlyné a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítvány kuratóriumi elnökének ezen tisztéről történő lemondását, egyúttal a  képviselő-
testület az Alapítvány kuratóriumi elnökévé határozatlan időtartamra Farkas Zoltánt választja 
meg. 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Nyerges Andor a Heves 
Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Kuratóriumi Társelnökének ezen tisztéről 
történő lemondását, egyúttal a képviselő-testület az Alapítvány kuratóriumi társelnökévé 
határozatlan időtartamra Vicsev Pétert választja meg. 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Alföldy Zoltán, Bátka 
László, Gégény Tibor, Keresztesi József, Palik Tibor, Rab Béla a Heves Megyei Vállalkozás- és 
Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi tagjainak ezen tisztéről történő lemondását, egyúttal a 
képviselő-testület az Alapítvány kuratóriumi tagjaivá határozatlan időtartamra Dr. Sipos 
Mihályt, Lombeczki Pétert, Lestyán Balázst választja meg. 

 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Vállalkozás- és 

Területfejlesztési Alapítvány Felügyelő Bizottságának létszámát 5 fő helyett, 3 főben határozza 
meg, és tudomásul veszi hogy a Felügyelő Bizottság elnökének megbízatása lejárt, ezért a 
Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Felügyelő Bizottság elnökévé 3 
éves időtartamra Tóthné Csáki Évát választja meg. 

 
A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Felügyelő Bizottsági tagjainak 
megbízatása lejárt, ezért Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei 
Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Felügyelő Bizottság tagjainak 3 éves időtartamra 
Földesi Dánielt, és Dr. Kovács Gábort választja meg. 

 
 
3. - Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata 4.) pontja (az 

alapítvány célja) az alábbiak szerint módosul: 
 

„4.) Az iroda jogosult a Heves Megyei Vállalkozói Központ név használatára.” 
 

- A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának 5.) pontja 
(az alapítvány vagyona és gazdálkodása) az alábbiak szerint módosul: 
 
„5.) Az alapítók által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott induló vagyon: 18.400.000,- Ft, 
azaz: Tizennyolcmillió-négyszázezer forint, mely összeget az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. 
Heves Megyei Igazgatósága kezelt az alapításkor. 
 
Az Alapítvány céljainak elérésére az Alapítvány vagyona és annak hozadékai szolgálnak. Az 
Alapítvány induló vagyonának terhére is teljesíthetők az Alapítványi céloknak megfelelő 
kiadások. Az Alapítvány vagyonának mindenkori év végi záróállománya értékének 10 %-át 
kockázati tartalékba kell helyezni, és azt elkülönítetten kell kezelni. 
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Az Alapítvány vagyonából kell fedezni az Alapítvány kezelésével, működtetésével, valamint a 
Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda (Heves Megyei Vállalkozói Központ elnevezés alatt)” 
 
- A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának 7.) pontja 
(az alapítvány szervei) az alábbiak szerint módosul: 
„7.1) Az Alapítvány kezelő szervezete az öt fős kuratórium. A kuratórium elnökét, társelnökét 
és 3 tagját az alapítók határozatlan időtartamra jelölik ki.  
 
 
A kuratórium elnöke: Farkas Zoltán (lakcím: 3300 Eger Széchenyi u. 8., anyja neve: Bukta 
Mária) 

  
A kuratórium társelnöke: Vicsev Péter (lakcím: 3300 Eger Bartakovics u. 8., anyja neve: 
Mikó Márta) 

    
A kuratórium tagjai:   
- Dr. Sipos Mihály (lakcím: 3300 Eger Pázmány Péter út 4., anyja neve: Szedmák Mária) 
 
-Lombeczky Péter (lakcím: 3326 Ostoros Ady Endre u. 1., anyja neve: Kiszály Erzsébet) 
-  Lestyán Balázs (lakcím: 3000 Hatvan Tóth Árpád u. 5, anyja neve: Berkes Piroska)  
 
A Kuratórium a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda - Vállalkozói Központ, amely az 
Alapítvány titkársági feladatait is ellátja - szervezetén belül működő alapítványi titkárság 
által előkészített anyagok alapján ülésein dönt.” 
 
- A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának 12.) pontja 
(kiemelkedően közhasznú tevékenység) hatályon kívül helyezésre kerül.” 
  
- A Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának 16.) pontja (A 
kuratórium működése) az alábbiak szerint módosul: 
 
„16.) A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik.” 
 
- A Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának 20.) pontja (A 
kuratórium döntéseinek közlése) az alábbiak szerint módosul: 

 
„20.) A Kuratórium döntéseit meghozatalától számított 15 napon belül az érintettekkel írásban 
kell közölni. A Kuratórium döntéseit a Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési 
Alapítvány honlapján történő közzététellel hozza nyilvánosságra.” 
 
- A Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának 23.) pontja 
(Felügyelő Bizottság) az alábbiak szerint módosul: 
 
„23.) Alapítók az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére Felügyelő 
Bizottságot hoznak létre. A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll, megbízatásuk 
időtartama három évre szól.  
 
A Felügyelő Bizottság: 
 
A Felügyelő Bizottság elnöke: Tóthné Csáki Éva (lakcím: 3360 Heves Béla király út 6., 
anyja neve: Kis Katalin)                           
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A Felügyelő Bizottság tagjai: 
- Földesi Dániel (lakcím: 3300 Eger Pozsonyi u. 2.,  anyja neve: Tiliczki Judit) 
 
- Dr. Kovács Gábor (lakcím: 3300 Eger Árpád u. 34., anyja neve: Kovács Ida)” 
 
- A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának 24.) pontja 
(Záró rendelkezések) a 12.) pont (kiemelkedően közhasznú tevékenység) törlése miatt az 
alábbiak szerint módosul: 
 
„24.) Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 
Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 

 
 
4.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 

hogy a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt  - a határozat mellékletét képező - Alapító Okiratát aláírja. 

 
Határid ő: 2011. július 30. (az Alapító Okirat aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás Alapító 
Okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Jogszabályváltozások indokolják, amik az előterjesztésben részletesen le vannak írva. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
228/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt 
Fenntartó Társulás Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti 
Intézményt Fenntartó Társulás tagja úgy dönt, hogy a 187/2009. (V. 28.) sz. határozatával 
módosított Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes, 



 

  

18 

Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó települések önkormányzataival Lőrinci Város 
Önkormányzata gesztorsága mellett megkötött, a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt 
Fenntartó Társulás Alapító Okiratának módosítását a társult önkormányzatokkal közös 
megegyezéssel az alábbiak szerinti elfogadja: 
 
1. Az Alapító Okirat 5.2. pontjából törlésre kerül az 5.2. számozás és „A költségvetési szerv 
kiegészítő tevékenysége:” szövegrész.  
 
2. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„8. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény operatív 
gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi, gazdasági és szolgáltatási tevékenységet ellátó szerve neve 
és címe: Polgármesteri Hivatal, 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.” 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt jóváhagyólag 
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratot, továbbá felhatalmazza Lőrinci város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő:  2011. július 8. (a határozat megküldésére)  
Felelős:   Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
229/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a MÁV Magyar Államvasutak 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 54-60.) 
mint vagyonkezelő és bérbeadó, valamint Hatvan Város Önkormányzata és a Heves Megye 
Önkormányzata (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. út 9.) mint bérlők között a Magyar Állam 
kizárólagos tulajdonát képező hatvani 2602 hrsz.-ú, művelés alól kivett, középiskola megnevezésű, 
3580 m2 alapterületű ingatlan bérlete tárgyában 2009. november 27-én megkötött bérleti szerződés 
időbeli hatálya – a szerződésben részes felekkel megkötendő szerződésmódosítás útján – 2011. 
december 31-éig meghosszabbodjon. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződést módosító okirat 
aláírására. 
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Határid ő: 2011. július 31. (a szerződésmódosító okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
 
11. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nagyon örülök, hogy visszakerül a „lelakhatási” dolog, mert amióta nincs, azóta mindent megtesz a 
bérlő, hogy ne kelljen semmit csinálni a lakáson. Viszont sok olyan bérlő van, aki szívesen 
megcsinálná a felújításokat. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez is lényeges elem, de ennél lényegesebb ennek a rendeletmódosításnak a másik két oka. Az egyik 
a céges lakás kategóriájának a bevezetése. Az önkormányzat részéről van egy 3 fős munkacsoport, 
akik szintén egy 3 fős munkacsoporttal tartanak kapcsolatot a Bosch-sal. A Bosch olyan 
kiaknázatlan lehetőségeket nyújthat az önkormányzatnak, amivel eddig nem éltek. Úgyhogy most 
az önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy a munkacsoportokon keresztül elkezdik egymás 
segítését. Mindnyájunk érdekeit szem előtt tartva azokat a lehetőségeket feltárják, amik mindkét 
félnek jók. Itt az első megbeszélés alkalmával jött fel rögtön, hogy a Bosch szakemberek hiányával 
küzd. Itt elsősorban felsőfokú végzettségű mérnökökről van szó, és nekik a lakhatásukat szeretnék 
biztosítani itt helyben. Nekünk nincs pénzünk felújítani a lakásokat, ezért a Mészáros Lázár út 10-et 
bevonjuk. Lehetőséget adunk, hogy a Bosch felújítsa és 5 év alatt ezt lelakja. Ezért kellett az 
albérlet lehetőségét biztosítani a céges lakásoknál. A bérleti jogviszony az önkormányzat és a 
munkáltató cég között jön létre, és a cégnek van lehetősége, hogy saját munkavállalója részére ezt 
albérletbe adja. Azt mondták, hogy miután megvan a rendeletmódosítás, hozzá is kezdenek a 
felújításhoz. Az alapterület is megfelel nekik, és hogy egymás szomszédai lesznek, jó helyen van. A 
8 lakás felújítása 28 millió Ft-ba kerülne.  
A másik szintén egy lakáscsoportra vonatkozik. Ez pedig a Legány Ödön úti lakások. Nagyon jó 
helyen vannak, szép környezetben, a környezet még nem lepusztult, csak az épület. Kevés lakó van, 
nagy része üresen áll. A mostani két lakót év végéig valószínűleg ki tudják lakoltatni. A Zrt. felújítja 
a lakásokat, és ide lett behozva a fecskelakás kategóriát. Azért mert ezek a blokkok pályázati 
pénzből épültek, aminek 20 év a fenntarthatósága. Ebből a legrégebben épült is 10 éve áll fenn. 
Tehát ezekkel a lakásokkal valamit kezdeni kell. A szociális fecskelakás abban különbözik a sima 
fecskelakásoktól, hogy a kritériumok ugyanazok, csak egy jövedelem korlát lett húzva. Ez a 
minimális nyugdíj kétszerese az egy főre jutó jövedelemnél. Alacsony keresetűeknek, akik 
dolgoznak, családjuk van, családot vállalnak megfelel ez az egyedi fűtéses, kis konyhakerttel 
rendelkező lakóterület. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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230/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés a hatvani szennyvízközmű üzemeltetésbe adásáról szóló szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
A képviselő-testület februárban elfogadott rendelet módosításával csökkentette az egyéb közmű 
használatáért, illetve a csatornaüzemeltetésért fizetendő lakossági díjakat. Ezek a lakossági díjak 
még nem kerültek átvezetésre az üzemeltetővel kötött szerződésben, illetve a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságával volt egy egyeztetés, és ő állásfoglalásuk szerint a 
díjakból befolyt amortizációs alapnak nem kell folyamatosan rendelkezésre állnia, hanem elegendő 
az, hogy ha egy adott évben egy napon rendelkezésre áll ez az amortizációs számla. Hiszen ennek a 
célja az, hogy a folyamatos cseréket, karbantartásokat fedezze az üzemeltetés kapcsán. Számviteli 
szakemberek kimondták, hogy ez az értékcsökkenési táblázatot nem érinti. Hogyha ezt a képviselő-
testület elfogadja, utána Vízmű elé tárjuk, illetve a minisztérium jóváhagyása kell e szerződés 
aláírásához. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Jól értem, hogy vissza kell pótolni amit felhasználtunk, és az bármire felhasználható? 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem. Csak ennek  a Viziközműnek a pótlására, tehát ha pl egy csövet ki kell cserélni. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Szerintem az a cél, hogy a finanszírozásba be tudjuk vonni. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Igénybe lehet venni likviditási célokra? 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
A lényeg, hogy december 31-én a szerződésből befolyt bérleti díjak rendelkezésre álljanak. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
231/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani szennyvízközmű üzemeltetésbe adásáról 
szóló szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 
és a Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3301 Eger, Hadnagy u. 
2.) között 2008. június 3-án az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, vagy a jövőben abba 
kerülő, önkormányzati törzsvagyonnak minősülő szennyvízkezelő vízi közmű rendszernek 
üzemeltetési célú használatba adása tárgyában létrejött üzemeltetési szerződést jelen határozat 
mellékletét képező okirat-tervezet szerint módosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az üzemeltetési szerződést 
módosító okirat aláírására a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága 
jóváhagyását követően. 

Határid ő: 2011. augusztus 31. (a szerződésmódosító okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
 
13. napirend 
Előterjesztés a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat keretében kötendő 
konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Csak a címe változik a pályázatnak 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
232/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú 
pályázat keretében kötendő konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 347/2011. (VI. 9.) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi, tekintettel arra, hogy a pályázat címe megváltozott. 
 
Határid ő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
233/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú 
pályázat keretében kötendő konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉMOP-4.1.2/A-11 kódszámú, 
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi 
együttműködési megállapodás módosítássáról szóló előterjesztést. A képviselő-testület úgy dönt, 
hogy a konzorciumi megállapodást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a konzorciumi együttműködési 
megállapodás, valamint a pályázathoz szükséges tulajdonosi, fenntartási és egyéb nyilatkozatok 
aláírására. 
 
Határid ő: 2011. július 5. (a konzorciumi megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
14. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kizárólagos 
tulajdonában levő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásához 
szükséges hitel átvállalásáról, az adásvételi szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Ennek az előterjesztésnek az volt a célja, hogy a májusban elfogadott határozatot módosítsuk két 
okból kifolyólag. Egyrészt az adásvételi szerződésbe helytelenül ÁFA lett beépítve. Utólagosan 
derült ki, hogy az ingatlanokkal kapcsolatban a Zrt. nem volt jogos az ÁFÁ-t felszámolni, ezért kell 
a módosítást elfogadni. A nettó összeg nem változott, egyedül az ÁFA kerül ki. Másrészt a hitellel 
kapcsolatos. A május 26-i állapotnak megfelelően az akkori árfolyammal átszámításra került, hogy 
mennyi a hitelállománya a Zrt.-nek. A nettó összegnek a megbontása változott, hogy mennyi a hitel 
összeg, és mennyi, amit még az önkormányzatnak hozzá kell tenni. Ezen kívül az előző testületi 
ülésen nem került be, hogy mivel 2011-ben az önkormányzat átvállalta a hitelt, ezért hiteltörlesztési 
kötelezettség terheli, és annak a kamatainak a törlesztése is terheli. Nem biztos, hogy június 30-áig 
a hitelszerződés aláírásra kerül. Ezért került egy harmadik pont a határozati javaslatba, hogy 
amennyiben nem kerül aláírásra a hitelszerződés, akkor a Zrt.-nek kell még ezt a második 
negyedévi hitelt és kamatait kifizetni. Ebben az esetben a ránk eső rész kevesebb lesz, de az 
önkormányzat ebben az esetben a Zrt.-nek fogja megtéríteni ezt az összeget. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
234/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. kizárólagos tulajdonában levő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő 
megvásárlásához szükséges hitel átvállalásáról, az adásvételi szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a 314/2011. (V. 26.) sz. 
 képviselő-testületi határozatot a következők szerint módosítja és foglalja egységes 
 szerkezetbe: 
 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárolja a Hatvani 
 Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhelye: 3000 
 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) kizárólagos tulajdonában levő alábbi ingatlanokat az itt 
 meghatározott vételárért a jelen határozat 1./ számú mellékletében foglalt adásvételi 
 szerződésben foglaltaknak megfelelően: 
 

- A hatvani 893/37 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2. szám alatti 
1022 m2 területű, üzem megnevezésű ingatlant 21.680.000,- Ft, azaz Huszonegymillió-
hatszáznyolcvanezer forint vételáron. 
 
- A hatvani 5293/2 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, Hatvan Madách u. 12. szám 
alatti 370 m2 területű, üzem, udvar megnevezésű ingatlant: 7.500.000,- Ft, azaz Hétmillió-
ötszázezer forint vételáron. 
 
- A hatvani 1161/19 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, 1161/19 hrsz. alatti 2 ha és 
1938 m2 területű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 31.800.000,- Ft, azaz 
Harmincegymillió-nyolcszázezer  forint vételáron. 
 
- A hatvani 1161/18 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, 1161/18 hrsz. alatti 5 ha és 
9281 m2 területű strandfürdő megnevezésű ingatlant 188.420.000, Ft, azaz 
Egyszáznyolcvannyolcmillió-négyszázhúszezer forint vételáron 
 
- A hatvani 0299/4 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, külterület 0299/4 hrsz. alatti 
1097 m2 területű szennyvíztelep megnevezésű ingatlant 2.600.000, Ft, azaz Kettőmillió-
hatszázezer forint vételáron. 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
az adásvételi szerződést, a hitelszerződést módosító okirat, és a jelen határozatban 
meghatározott jogügylet teljesítéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.  
 
Az ingatlanok megvásárlásához szükséges 252.000.000,- Ft pénzügyi forrást a képviselő-
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testület az alábbiak szerint biztosítja: 
− Hatvani Strand Üzemeltető Kft. által felvett 
hitel átvállalása: 69.579.740,- Ft; 
− 124/2009. (IV. 30.) számú képviselő-testületi 
határozat alapján a Városi Strandfürdő fejlesztésére 
nyújtott tőketartalék visszafizetése: 65.000.000,- Ft; 
− folyószámlahitel igénybevétele: 117.420.260,- Ft.” 

 
 
Határid ő:  azonnal az adásvételi szerződést módosító okirat aláírásával 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
2. Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani 
 Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-től átvállalt hitel 2011. évi kötelezettségére: 
 hiteltörlesztés 12.280 eFt és annak kamataira 1.425 eFt összeget irányoz elő, melynek 
 finanszírozása folyószámlahitel igénybevételével történik. 
 
Határid ő:  azonnal hitelszerződés aláírásával 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az MKB 
 Bankkal a hitelszerződés nem kerül megkötésre 2011. június 30. napjáig, az önkormányzat a 
 Hatvani Városgadálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére a június 30. napján esedékes a 
 hiteltörlesztést és kamat terhet megtéríti, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
 Zrt.-vel történő elszámolást követően, mely összeggel a 2. pontban szereplő hitel és kamat 
 fizetési teher csökken. 
 
Határid ő:  2011. június 30. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
15. napirend 
Tájékoztató a képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő jogszabályi változásokról 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
szíveskedjenek tudomásul venni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai 
Márta jegyző előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő 
jogszabályi változásokról szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek 
megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy a 15. napirendi pont után vegyék fel a következő napirendi pontokat: 
 
16.  Előterjesztés a hatvani 2712. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése kapcsán megkötendő   
 adásvételi szerződés tartalmára 
 
17.  Előterjesztés a hatvani 0485/1 és a 0485/3 hrsz.-ú ingatlanokra kötött haszonbérleti szerződés 
  felmondására 

 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
napirendi pontok felvételéről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
235/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága elfogadta 
Nádas Sándor bizottsági elnök napirend módosítására tett alábbi javaslatát:  
A meghívón feltüntetett 15. napirendi pont után javasolta megtárgyalni az „Előterjesztés a hatvani 
2712. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése kapcsán megkötendő adásvételi szerződés 
tartalmára” és az „Előterjesztés a hatvani 0485/1 és a 0485/3 hrsz.-ú ingatlanokra kötött 
haszonbérleti szerződés felmondására” szóló napirendi pontokat. 
 
 
16. napirend 
Előterjesztés a hatvani 2712. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése kapcsán 
megkötendő adásvételi szerződés tartalmára 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 
Kövérné dr. Tóth Melinda  
Ennek a két előterjesztésnek minden elemét végig tudta követni a bizottság, illetve a képviselő-
testület. De most egy olyan sajátos helyzetben vagyunk, hogy jön a nyári szabadságolás. 
Augusztusban lesz a következő testületi ülés. Megvolt az árverés, az önkormányzat megvette az 
ingatlant. De most egy jogorvoslati időszak van, amikor nem csinálunk semmit, hiszen a Bio-
Pannónia esetleg kifogással élhet. Amikor ez a jogorvoslati időszak letelik, akkor küldi el a bank 
azokat a papírokat, amiből a szerződést meg tudjuk csinálni. Viszont akkor már nem lesz testületi 
ülés. Az adásvételi szerződés lényeges elemeit, hogy ki, kinek, mennyiért és egyes vételár 
részleteket milyen időpontban fizetjük meg, ezekhez kérjük a jóváhagyást. Így polgármester úr alá 
tudja írni a szerződést. De természetesen az augusztus 25-i testületi ülésre utólagos jóváhagyásra 
lesz beterjesztve. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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236/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2712. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 
megszerzése kapcsán megkötendő adásvételi szerződés tartalmáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését a 
hatvani 2712. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződésről. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a következő 
tartalommal megkösse: 
szerződő felek: eladó: ERSTE Bank Hungary Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 
vevő: Hatvan Város Önkormányzata 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
a szerződés tárgya: a hatvani 2712. hrsz-ú, természetben 3000 Hatvan, Thurzó u. 2712. hrsz. alatti 
„kivett kollégium” ingatlan tulajdonjogának megszerzése 
vételár: 64.000.000.- Ft+ 16.000.000.-Ft. ÁFA, mindösszesen: bruttó 80.000.000.- Ft. azaz 
Nyolcvanmillió forint. Esedékessége: 
az árverésen biztosítékként letétbe helyezett 200.000.-Ft azaz Kettőszázezer forint előlegnek minősül, mely 
eladó birtokában van. 
A szerződéskötéskor 19.040.000.-Ft + ÁFÁ-t kell megfizetnünk. 
A fennmaradó 70%-ot, azaz 44.800.000.-FT+ÁFA összeget 2011. december 31. napjáig kell megfizetni az 
alábbi részletekben: 
14.800.000.-Ft+ ÁFÁ-t 2011. szeptember 30. napjáig, 
10.000.000.-Ft+ ÁFA összeget 2011. október 31. napjáig, 
10.000.000.-Ft+ ÁFA összeget 2011. november 30. napjáig, 
10.000.000.-Ft+ ÁFA összeget 2011. december 31. napjáig vállalunk megfizetni. 
 
Az ingatlan birtokába a vételár teljes megfizetésekor, azaz legkésőbb 2011. december 31. napján lépünk. 
 
Az eladó a tulajdonjogáról csak a vételár teljes összegének megfizetésekor mond le, a részletfizetés tartama 
alatt tulajdonjogát fenntartja. 
 
Az önkormányzat az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII.tv. 5.§ b.) pontja alapján teljes személyes 
illetékmentes, erre tekintettel illeték fizetési kötelezettségünk sincs. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú adásvételi szerződés aláírására.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a, hogy a szerződést aláírás utáni első képviselő-testületi ülésre, 
utólagos jóváhagyás céljából terjessze a testület elé. 
 
Határid ő: az ERSTE Bank értesítése, és a szükséges okiratok kézhezvétele után: azonnal 
  A végleges adásvételi szerződés utólagos jóváhagyás iránti beterjesztésére: 
  2011. augusztus 25. 
Felelős:  Hatvan Város Polgármestere a Városfejlesztési és Műszaki Iroda útján 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
237/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2712. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése 
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kapcsán megkötendő adásvételi szerződés tartalmáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
A Képviselő-testület a hatvani 2712. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése kapcsán megkötendő 
adásvételi szerződés alapján fizetendő vételár forrását a következők szerint jelöli meg: a teljes vételár forrása 
a többlet adóbírság költséghely. 
 
Határid ő: azonnal és a részletek kapcsán az adásvételi szerződésben megjelölt esedékesség 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
17. napirend 
Előterjesztés a hatvani 0485/1 és a 0485/3 hrsz.-ú ingatlanokra kötött haszonbérleti szerződés 
felmondására 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A szociális földprogramhoz kapcsolódik a napirend, mert önkormányzati tulajdonú ingatlan 20 évre volt 
bérbe adva. A szerződés szerint 3 hónapos felmondási idővel mondhatjuk fel. Eddig 2 Ft-ot fizetett a bérlő. 
Most kell a szociális földprogramhoz ez a terület. 
 
Kövérné dr. Tóth Melinda 
Ez csereföldként volt bérbe adva, tehát úgy volt odaadva a bérlőnek, hogy ha nekünk erre szükségünk van, 
akkor adja vissza. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
238/2011. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 0485/1 és a 0485/3 hrsz.-ú ingatlanokra kötött 
haszonbérleti szerződés felmondásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságnak: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. 
pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a önkormányzat és Elek György Árpád Hatvan 
Kertész utca 44. szám alatti lakos között 2009. december 23. napján megkötött haszonbérleti szerződést a 
szerződés VI. fejezetének 23. pontja alapján rendes felmondással hat hónapos felmondási idő 
közbeiktatásával 2011. december 31. napjára felmondja. 
 
Határid ő: 2011. június 30. (szerződés felmondására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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18. napirend 
Egyebek 
 
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 


