
 

 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2011. szeptember 14-én a Városháza emeleti kistermében 830órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 Rodek Antal    bizottsági tag 
            
Igazoltan távol van: 
 Oroszlán Lajosné   bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Dr. Szikszai Márta jegyző  
 dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 dr. Kovács Éva ügyvéd 
 Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
              Páljános Györgyné 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. Oroszlán Lajosné bizottsági tag jelezte, hogy nem tud részt 
venni az ülésen. 
Kérte, hogy a kiküldött meghívó 8. napirendje után 9. napirendként vegyék fel az alábbi 
előterjesztést: „Előterjesztés a hatvani 2638/2 hrsz.-ú, 2639 hrsz.-ú és 2640 hrsz.-ú ingatlanok 
vagyonkezelésére vonatkozó nyilvános pályázat elbírálásáról”. Más módosító javaslat nem hangzott 
el. 
 
Kérte, hogy aki a módosítással egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Nádas Sándor 
bizottsági elnöknek a napirend módosítására tett javaslatát elfogadta. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy aki a módosítással együtt a napirendet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
269/2011. (IX. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2011. 
szeptember 14-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
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N y í l t  ü l é s : 
 

1. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról 

 
2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Zrt. között megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról 
 

3. Előterjesztés a Hatvani Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 
4568/36/A/12 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonjogának rendezéséről 
Előadó az 1-3. napirendi pontnál: dr. Veres András ügyvéd 

 
4. Előterjesztés az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

5. Előterjesztés a hatvani szennyvízközmű üzemeltetésbe adásáról szóló szerződés 
módosításáról 
Előadó a 4-5. napirendi pontnál: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 

 
6. Előterjesztés a Gesztenyéskert Óvoda további működtetésére 

 
7. Előterjesztés közoktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról 
 

8. Előterjesztés a 2011. évre vonatkozó iskolatej programban való részvételhez szükséges 
szállítási szerződés megkötéséről 
Előadó a 6-8. napirendi pontnál: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 

 
9. Előterjesztés a hatvani 2638/2 hrsz.-ú, 2639 hrsz.-ú és 2640 hrsz.-ú ingatlanok 

vagyonkezelésére vonatkozó nyilvános pályázat elbírálásáról 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Előterjesztő az 1-9. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Kovács Éva ügyvéd 
Hatvan Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását részben a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-vel megkötött közszolgáltatási szerződések útján látja 
el. Ezen szerződések, figyelemmel az időközbeni jogszabályi változásokra, folyamatos 
felülvizsgálatra kerülnek. Jelenleg a közterület-karbantartási, valamint a kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés kerül módosításra. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 

 
270/2011. (IX. 14.) 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 megkötött egyes közszolgáltatási szerződések 
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 Hatvani Városgazdálkodási 

Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-
020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – megkötött közterület-karbantartási tevékenység 
ellátása vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak 
megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2011. szeptember 15. 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
271/2011. (IX. 14.) 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 megkötött egyes közszolgáltatási szerződések 
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 Hatvani Városgazdálkodási  
2. Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-

020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – megkötött kegyeleti közszolgáltatási tevékenység 
ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak 
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megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. 

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2011. szeptember 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
2. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. között megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Kovács Éva ügyvéd 
A képviselő-testület határozatban döntött arról, hogy a Hatvan, Temető u. 14/a. sz. ingatlanra 
vonatkozóan a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. javára szóló vagyonkezelői 
jogot alapító szerződést módosítja, egységes szerkezetbe foglalja. A szerződés módosítását az 
indokolja, hogy a Zrt. a továbbiakban temetkezést, temetkezést kiegészítő szolgáltatást kíván 
végezni.  
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
272/2011. (IX. 14.) 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 megkötött vagyonkezelési szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 
2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója 
és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – a hatvani 4184/6 hrsz. alatt 
felvett ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződést a jelen határozat mellékletében 
foglaltaknak megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 

vagyonkezelési szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, 
és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
vagyonkezelési szerződés aláírására. 
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Határidő: 2011. szeptember 15. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a hatvani Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 4568/36/A/12 
hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonjogának rendezéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Kovács Éva ügyvéd 
A Szivárvány Szociális Szolgálat 1999. december 21-én eltartási szerződést kötött Fülöp Józsefnével 
a Gódor K. u. 12. 1/15. sz. lakásra. Nevezett személy elhunyt, célszerű a tulajdonjog rendezése. A 
Szivárvány Szociális Szolgálat térítésmentesen az önkormányzatnak adja az ingatlant.   
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
273/2011. (IX. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Körzeti Földhivatal ingatlan-
nyilvántartásában a hatvani 4568/36/A/12 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonjogának rendezéséről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (korábbi megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 
Szivárvány Szociális Szolgálata) kizárólagos tulajdonában levő, a Hatvani Körzeti Földhivatal 
ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 4568/36/A/12 hrsz. alatt felvett ingatlan tekintetében 
megállapodást köt a tulajdonjog rendezése érdekében akként, hogy a fenti ingatlant Szivárvány 
Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény tulajdonjog rendezése jogcímén Hatvan Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonába adja a jelen határozat mellékletében foglalt 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
tulajdonjog rendezése tárgyában kötendő megállapodás és a teljesítéséhez szükséges egyéb okiratok 
aláírására.  
 
Határidő: 2011. szeptember 30. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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4. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
Decsi Ferenc, a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója kérte a piacok 
működéséről szóló rendelet módosítását a Csányi úti piac jellegére és a nyitva tartás idejére 
vonatkozóan. A piac jellegébe bekerülne a vásár, kinyithatna hétköznap is, valamint faiskolai 
termékek is árusíthatók lennének.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért 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: 
 
274/2011. (IX. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. 
(IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
5. napirend 
Előterjesztés a hatvani szennyvízközmű üzemeltetésbe adásáról szóló szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
Ez az üzemeltetési szerződés negyedik módosítása lenne. Erről korábban már döntött a képviselő-
testület, csak azt az Energia Központ nem fogadta el. Ezt az újabb tervezetet elküldtük nekik, 
véleményezték, van ennek egy fontos táblázata, amelyet mellécsatoltunk, ebben kellett javítani, a 
költségvetési iroda dolgozott rajta sokat. Ha ezt elfogadják, kell egy határozat, amiben a testület 
hatályon kívül helyezi korábbi döntését, illetőleg ezt az új módosítást elfogadja.  
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
275/2011. (IX. 14.) 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 módosításával kapcsolatos előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szennyvízkezelő vízi közmű rendszernek 
üzemeltetési célú használatba adása tárgyában létrejött üzemeltetési szerződés módosításáról szóló 
402/2011. (VI. 30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
276/2011. (IX. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
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 
(„Energia Központ” Nonprofit Kft.) jóváhagyását követően. 
 
Határidő: 2011. szeptember 30. (a szerződésmódosító okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Gesztenyéskert Óvoda további működtetésére 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
A Bosch Elektronika Kft. jelezte Hatvan Város Önkormányzata felé, munkavállalói körében igény 
merült fel, hogy Hatvanban óvodai ellátást biztosítsanak számukra. A Bosch-sal való tárgyalások 
eredményeképpen testületi határozat született.  Azóta a tárgyalások során további pontosítás történt, 
amit a jelen előterjesztés három határozati javaslata tartalmaz. Egyrészt a korábbi határozatot 
hatályon kívül helyezni, és a kialakult helyzetnek megfelelően módosításra kerülne az 
óvodapedagógus és a dajka álláshelyek száma. Továbbá az együttműködési megállapodás aláírására 
hatalmazza fel Hatvan város polgármesterét.      
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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277/2011. (IX. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Gesztenyéskert Óvoda további működtetésére 
vonatkozó előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 459/2011. (VIII. 25.) sz., a 
460/2011. (VIII. 25.) sz. és a 461/2011. (VIII. 25.) sz. képviselő-testületi határozatait hatályon kívül 
helyezi. 
 
Határidő: azonnal (az átvezetésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
278/2011. (IX. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Gesztenyéskert Óvoda további működtetésére 
vonatkozó előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 433/2011. (VII. 21.) sz. 
képviselő-testületi határozatát a következők szerint módosítja és egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint fogadja el: 
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gesztenyéskert Óvodában 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) sorra kerülő óvodai csoport szám fejlesztés miatt 
szükségessé váló személyi feltételek biztosítása érdekében az óvoda pedagógus álláshelyek számát 
és a dajka álláshelyek számát az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Időpont: Óvodapedagógus álláshelyek 

száma: 
Dajka álláshelyek száma: 
 

2011. október 1-től 17 10 
 
Az óvodai csoportszám fejlesztés miatt szükségessé váló összesen 4 óvodapedagógus álláshely és 4 
dajka álláshely pénzügyi fedezeteként (esetleg: a magasabb gyermeklétszám miatti többlet 
normatíva az adóbírságból befolyt többletbevétel) és a Robert Bosch Elektronikai Kft. által havonta 
fizetendő rendszeres működtetési hozzájárulás szolgál.” 
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Határidő: 2011. szeptember 15. (értesítésre) 
 2011. szeptember 30. (pénzügyi fedezet beépítésére) 
 

Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
279/2011. (IX. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Gesztenyéskert Óvoda további működtetésére 
vonatkozó előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését a 
Gesztenyéskert Óvoda további működtetéséről. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
jelen határozat mellékletét képező, a Robert Bosch Elektronikai Kft.-vel kötendő együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2011. szeptember 30. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
Ebben az esetben két intézmény alapító okiratának módosításáról van szó. Az egyik a Gesztenyéskert 
Óvoda, itt technikai módosításról van szó, hisz telekegyesítési eljárás történt, ennek következtében 
megváltozott a terület nagysága. A másik a Szent István Általános Iskolához kapcsolódik, ahol 
szintén technikai jellegű módosítás történik, hisz megváltozott a közoktatási törvény a sajátos 
nevelési igényű tanulók kapcsán, ezért szükséges a módosítás.      
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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280/2011. (IX. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító okiratának 
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 Gesztenyéskert Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) alapító okiratát 2011. szeptember 15-ei hatályba 
lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. Az alapító okirat 2.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„2.7. A közoktatási intézmény feladatellátását szolgáló vagyona: 
 
A rendelkezésre bocsátott ingatlan- és ingóvagyon Hatvan Város Önkormányzatának tulajdona. 
 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10. 2599. hrsz. telek:  8064 m2 

 beépített alapterület 898 m2 

 hasznos alapterület 436,1 m2 

 csoportszobák száma:  4 
 melegítőkonyha 
 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 13.: 2003 hrsz. telek: 882 m2 

 (óvodai telephely) beépített alapterület: 208 m2 

 hasznos alapterület: 152 m2 

 csoportszobák száma: 2  
 melegítőkonyha” 

 
2. Az alapító okirat 7. pontjában a „Záró rendelkezés” cím alatti szövegrész második mondata 

helyébe az alábbi mondat lép: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 267/2011. (V. 26.) sz. határozatával 
jóváhagyott, 431/2011. (VII. 21.), valamint…..../2011. (IX. 14.) sz. határozattal módosított 
alapító okirat 2011. szeptember 15. napjától hatályos.” 

 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határidő: 2011. szeptember 15. (az alapító okirat kiadására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
 



 

 

11 
 
281/2011. (IX. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító okiratának  
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 Szent István Általános Iskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) alapító okiratát 2011. szeptember 15-ei hatályba 
lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. Az alapító okirat 2.10. pontjának „8520 Alapfokú oktatás” alcím alatti 4. szakfeladat helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 
 

„852022 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
 
2011. július 1-jétől 2011. augusztus 31-ig 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, érzékszervi fogyatékos 
(nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig; látássérült – gyengénlátó), beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és 
súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat.  
 
2011. szeptember 1-jétől 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, érzékszervi fogyatékos 
(nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig; látássérült – gyengénlátó), beszédfogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, 
valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
tanulókat.”  

 
2. Az alapító okirat 7. pontjában a „Záró rendelkezés” cím alatti szövegrész második mondata 

helyébe az alábbi mondat lép: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 275/2011. (V. 26.) számú határozatával 
jóváhagyott, a …..../2011. (IX. 14.) sz. határozattal módosított alapító okirat 2011. szeptember 
15. napjától hatályos.” 

 

A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határidő: 2011. szeptember 15. (az alapító okirat kiadására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
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8. napirend 
Előterjesztés a 2011. évre vonatkozó iskolatej programban való részvételhez szükséges szállítási 
szerződés megkötéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Az egyházi iskolában tanuló gyerekek kapnak-e iskolatejet? 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
A fenntartó köti meg a szerződést, ennél az iskolánál a Váci Egyházmegye a fenntartó, tehát Hatvan 
Város Önkormányzata nem köthet szerződést iskolatejre.  
 
Papp István bizottsági tag 
Meg kell szokni, hogy ez így van, ingyen tankönyvet kaptak az ott tanuló gyerekek is.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
282/2011. (IX. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2011. évre vonatkozó iskolatej programban való 
részvételhez szükséges szállítási szerződés megkötésérő  szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
„Egertej” Tejipari Kft.-vel (székhely: 3300 Eger, Sas. u. 60.) 2011. szeptember 16-tól december 31-
ig terjedő időszakra a 2011. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 44/2010. (XII. 22.) VM 
rendelet alapján a határozat  mellékletét képező Iskolatej Szállítási Szerződést írja alá. 
 
Határidő: 2011. szeptember 15. (a szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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283/2011. (IX. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2011. évre vonatkozó iskolatej programban való 
részvételhez szükséges szállítási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Amennyiben az iskolatej program a 2012. évben folytatódik, Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az „Egertej” Tejipari Kft.-vel kötött 
Iskolatej Szállítási Szerződés meghosszabbítására a 2011-2012. tanév végéig terjedő időszakra a 
gyerekek folyamatos iskolatejjel történő ellátása érdekében. A képviselő-testület felkéri Hatvan 
város polgármesterét, hogy a fennmaradó 2012. január 1-től 2012. június 15-ig terjedő időszakra 
vonatkozó önrész és előfinanszírozás Hatvan város 2012. évi költségvetési rendeletébe történő 
betervezéséről gondoskodjon.  
 
Határidő: 2011. december 31. (a szerződés meghosszabbítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a hatvani 2638/2 hrsz.-ú, 2639 hrsz.-ú és 2640 hrsz.-ú ingatlanok 
vagyonkezelésére vonatkozó nyilvános pályázat elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
A Képviselő-testület döntött arról, hogy az előterjesztésben megnevezett három ingatlan együttes 
sportcélú hasznosítására, üzemeltetésére, vagyonkezelői jog alapítására nyilvános pályázatot ír ki 
131.890.250,- Ft + ÁFA ellenértéken 17 éves időtartamra. A pályázat benyújtásának határideje 2011. 
szeptember 12-én lejárt.  Egy pályázat érkezett, ezt a Futball Club Hatvan Egyesület adta be, melyet 
a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a szeptember 13-i ülésén bontott. Ez formai és 
tartalmi szempontból is megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak. Megajánlott a 131.890.250,- Ft 
+ ÁFA ellenértéket, és 17 éves időtartamra kívánja vagyonkezelésébe venni az ingatlanokat. Az a 
feltétel, ami a pályázati kiírásban feltüntetésre került, hogy a pályázat csak akkor lesz eredményes, 
ha a 2640 hrsz.-ú ingatlan kapcsán a Belügyminisztérium engedélyezi a fenntartó megváltoztatását, 
ez az engedély megérkezett. Erre azért volt szükség, mert az önkormányzat pályázott az öltöző épület 
felújítására, ez a pályázat nyert 17.277.000,- Ft-ot. A támogatási szerződés kimondja, hogy csak 
akkor lehet a fenntartó személyét változtatni, ha a belügyminiszter egyedi kérelemre engedélyt ad. 
Ez az engedély megérkezett, tehát nincs akadálya annak, hogy az FC Hatvannal szerződést kössön az 
önkormányzat. Jelenleg a Városgazdálkodási Zrt.-vel van jelenleg határozatlan időre szóló szerződés 
a vagyonkezelésre, ezt meg kell szüntetni.   
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
284/2011. (IX. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2638/2 hrsz.-ú, 2639 hrsz.-ú és 2640 hrsz.-ú 
ingatlanok vagyonkezelésére vonatkozó nyilvános pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 512/2011. (VIII. 25.) számú 
határozata alapján, a hatvani 2638/2 hrsz.-ú, 2639 hrsz.-ú és a 2640 hrsz.-ú ingatlanok együttes 
sportcélú hasznosítására, üzemeltetésére és fejlesztésére kiírt nyilvános pályázat nyertesének – a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján – a Futball Club Hatvan 
Egyesületet (3000 Hatvan, Népkert) nyilvánítja, és a fenti ingatlanokat 17 évi határozott 
időtartamra, 131.890.250,- Ft (azaz Százharmincegymillió-nyolcszázkilencvenezer-kettőszázötven 
forint) + ÁFA ellenérték fejében a Futball Club Hatvan Egyesület vagyonkezelésébe adja a jelen 
határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződés-tervezet szerinti feltételekkel. 
 
Határidő: 2011. szeptember 14. (vagyonkezelési szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
285/2011. (IX. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2638/2 hrsz.-ú, 2639 hrsz.-ú és 2640 hrsz.-ú 
ingatlanok vagyonkezelésére vonatkozó nyilvános pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
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 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) között 
2009. január 5. napján megkötött, a hatvani 2638/2 hrsz.-ú, 2639 hrsz.-ú és 2640 hrsz.-ú ingatlanok 
vagyonkezelésére vonatkozó szerződést közös megegyezéssel 2011. szeptember 14. napján 
megszünteti a jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet szerinti tartalomnak megfelelően. 
 
Határidő: 2011. szeptember 14. (megszüntető okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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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. 
 
 
 
 Páljános Györgyné Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


