
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2011. február 24-én a Városháza emeleti kistermében 800órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
             Nádas Sándor bizottsági elnök 
             Papp István bizottsági tag 
             Oroszlán Lajosné               bizottsági tag 
             Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
            
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Egyed László                              jegyzői irodavezető 
 Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető  
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 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 5 fő jelen van. 
Napirendre való felvételre javasolta: 
2. napirendi pontként 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. között a közterületi gépjármű parkolók üzemeltetésére kötött közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 
3. napirendi pontként 
Előterjesztés közterület elnevezéséről 
4. napirendi pontként 
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési rendjének módosításáról 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy aki az általa tett módosítással egyetért az igennel szavazzon.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal Nádas Sándor bizottsági elnök napirend 
módosítására tett javaslatát elfogadta. 
 
Más napirendi javaslat nem hangzott el, így a bizottság elnöke kérte, hogy aki a módosítással együtt 
a napirendet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
85/2011. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2011. február  
24-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
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N a p i r e n d :  
N y í l t  ü l é s :  

1. Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény magasabb 
vezetői pályázatának meghirdetéséről 

   
  Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Zrt. között a közterületi gépjármű parkolók üzemeltetésére kötött 
közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 
  Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
3. Előterjesztés közterület elnevezéséről 

 
  Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 

4. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési rendjének módosításáról 
 
  Előterjesztő az 1-4. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 

  Előadó: Lukács László törvényességi, ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 
N y í l t  ü l é s 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény magasabb 
vezetői pályázatának meghirdetéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Elmondta, hogy új vezető lesz, ezért a pályázat kiírásához szükséges a beleegyezésük. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy azért volt szükség a pályázat kiírására, mert lejárt az előző vezetőnek a 
szerződése? 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
Elmondta, hogy a közalkalmazottaknál néhány éve vezették be az úgynevezett vezető fogalmát. Itt 
nem az alap közalkalmazotti jogviszonyt kell érteni, hanem magát a vezetői státuszt, ami maga az 
álláshely. Törvénymódosítás volt 2010. év végén, aminek következtében visszaállították az eredeti 
állapotot, tehát ez a kinevezett vezetői státusz megszűnt. A Szivárvány esetében kinevezett vezető 
volt, s ezen jogszabály alapján, törvény erejénél fogva ez a kinevezett vezetői státusz átmegy 
megbízott vezetői státuszba. Ez nem érintené a mostani intézményvezetőnek a vezetői időtartamát, 
ami határozott idő, és 2010-ben fog lejárni, viszont a törvénymódosítás lehetőséget ad az 
önkormányzatnak, rövid idővallumon belül, február 28-áig, hogy ha úgy gondolja, akkor kiírhatja a 
pályázatot. Két eset lehetséges. Ha megpályázza a mostani vezető, akkor az egyik lehetőség, hogy ő 
lesz megint, és onnantól kezdve indul az 5 év a vezetői megbízatás szempontjából, vagy a másik 
lehetőség, hogyha esetleg nem ő nyeri, akkor az alap közalkalmazotti jogviszonya megmarad.  
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha ezt a pályázatot nem írná ki az önkormányzat, akkor 2012-ig maradhatna vezető, de nem lenne 
alapstátusza? 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
Akkor is lenne, mert most a törvény erejénél fogva ezt át kell alakítani, tehát a kinevezett vezetői 
státuszt át kell alakítani megbízott vezetői státuszba. Ez automatikus. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági elnök 
 Nincs döntési kényszer ilyen szempontból? 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
Nincs, de az önkormányzatnak megvan az a joga, hogy ha úgy gondolja, akkor kiírja a pályázatot. 
 
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: 
 
86/2011. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szivárvány Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi 
intézmény magasabb vezetői pályázatának meghirdetéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen határozat melléklete szerint 
a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi 
B. út 14.) igazgatói állására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást kíván közzétenni. 

 
Határid ő: 2011. március 10. ( a pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
2. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. között a közterületi gépjármű parkolók üzemeltetésére kötött közszolgáltatási 
szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Elmondta, hogy ebben az előterjesztésben arról van szó, hogy 9 parkolót felújítani, 2 parkolót pedig 
ki szeretnének alakítani. 
 
 



 

  

4 

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Elmondta, hogy ez már megtörtént. Ezek Újhatvanban a Coop előtt és a zöldséges előtt levő parkoló 
helyek. Fizetőssé kell tenni ezeket a parkoló helyeket a buszpályaudvar beruházás kapcsán. A 
projektzárás várhatóan március 31-én lesz. A lényege ennek az előterjesztésnek az, hogy a 
közszolgáltatási szerződés mellékletében, a felsorolásban ezek a parkoló helyek is szerepeljenek. 
 
Papp István bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy hány darab parkoló óra lesz? 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Egy darab parkolóóra lesz kihelyezve. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A pályázatnál előírás szokott lenni, tehát kötelezettség. 
 
Papp István bizottsági tag 
Ezt mindenképpen kommunikálni kell az újhatvaniaknak. 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Sajnos ez egy szükséges rossz. 
 
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: 
 
87/2011. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között a közterületi gépjármű parkolók üzemeltetésére 
kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város Önkormányzata és 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) 
között a közterületi gépjármű parkolók üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
 
Határid ő: 2011. február 28. (szerződés aláírására) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés közterület elnevezéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
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Rodek Antal bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy melyik területről van szó? 
 
Dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
Elmondta, hogy a Kodály Zoltán utcánál van egy olyan beugró, ami eddig magántulajdonban volt, a 
közforgalom előtt majd meg fogják nyitni, de ahhoz, hogy házszámot tudjanak kapni az ott lakók, el 
kell nevezni ezt a területet. 
 
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: 
 
88/2011. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterület elnevezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és 
a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján 
a következő közterület nevet állapítja meg 2011. március 1-jétől az alábbi helyrajzi számmal jelzett 
útra: 
 
Hatvan   3449/3 hrsz.    Kodály Zoltán utca. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Jegyzői Iroda útján a jelen határozatról értesítse a 
közszolgálati, az ingatlan-nyilvántartó szerveket és a közüzemek központjait, valamint 
gondoskodjon a képviselő-testületi döntésnek az Önkormányzati Értesítőben történő közzétételéről. 
 
A képviselő-testület továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
gondoskodjon az utcanév tábla elkészíttetéséről és kihelyeztetéséről. 
 
Határid ő:  az értesítésre 2011. március 16. 
   az utcanév tábla kihelyezésére 2011. április 26. 
Felelős:  Hatvan város jegyzője 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési rendjének módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Lukács László törvényességi, ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Elmondta, hogy jónak tartja, hogy az egyesületek létrejöttek, nagyon fontosnak tartja, hogy a 
gyerekek ússzanak. Elismerte, hogy idő kell az uszodába, viszont a lakosság irányából nagyon sok 
visszajelzést kap, hogy nem tudnak bejutni az uszodába. Tehát a sportegyesületek egyre több időt 
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vesznek igénybe, és így a lakosság kiszorul. Az arányokra hívta fel a figyelmet. Megfontoltan kell 
foglalkozni ezzel a továbbiakban. 
 
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: 
 
89/2011. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta  a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési 
rendjének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Uszoda működési rendjéről szóló 

713/2010. (XII. 16.) sz. határozatát 2011. február 28-ával hatályon kívül helyezi. 
 
2) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a hatvani 3978/58 hrsz.-on felvett 

Markovits Kálmán Városi Uszodát magában foglaló ingatlan tulajdonosa és bérbeadója, 
illetve mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa, úgy dönt, hogy a Markovits Kálmán Városi 
Uszoda működési rendjét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal állapítja meg 2011. 
március 1-jétől kezdődő hatállyal. 

 
Határid ő: 2011. február 28. (közzétételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
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 


