
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 1300órai 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 volt: 
 Oroszlán Lajosné   bizottsági tag 
         
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Dr. Szikszai Márta jegyző  
 Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 Gál Erzsébet  politikai főtanácsadó 
 dr. Egyed László                              jegyzői irodavezető 
 Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető  
 Úti Csabáné pályázati osztályvezető 
 Dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
 Palásthy Pál előkészítésben közreműködő 
 Dr. Hóka József Hatvani Városi Bíróság elnöke 
              Püspökiné Horváth Melinda          jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
Kérte, hogy a dr. Veres András által készített előterjesztéseket, melyek a 22. 23. 24. és 25. napirendi 
pontok a meghívón, a bizottsági ülés első napirendi pontjaiként tárgyalják meg. 
 
Kérte, hogy aki a módosítással egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Nádas 
Sándor bizottsági elnöknek a napirend módosításra tett javaslatát elfogadta. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy aki a módosítással együtt a napirendet támogatja, igennel szavazzon. 
 
90/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2011. március  
28-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 az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 
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2. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének átruházásának tárgyában 

 
3. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. által a hatvani és a 

parádi kórházban végzett közétkeztetési tevékenységének megszűntetéséről, valamint 
egyéb döntések meghozataláról 

 
4. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottság tagja 
lemondásának jóváhagyásáról, valamint új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról 

   
  Előadó az 1-4 napirendi pontnál: dr. Veres András  
 

5. Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
  Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

6. Előterjesztés önkormányzati érdekvédelmi szervezetekből történő kilépésről 
 

7. Előterjesztés Hatvan város neve és címere használatának engedélyezéséről 
 

8. Előterjesztés a Hatvani Városi Bírósági ülnökök választására 
 

9. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

  Előadó a 6-9. napirendi pontnál: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
10. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
  Előadó: Lukács László törvényességi, ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
   
11. Előterjesztés a Váci Egyházmegye Ordinárusával kötendő együttműködési 

megállapodásról 
 
12. Előterjesztés hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról és pénzügyi keret meghatározásáról 
   
13. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásról 
   
14. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata között 

létrejövő megállapodásról 
 

15. Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

 
16. Előterjesztés a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt fenntartó társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 
 
  Előadó a 11-16.napirendi pontnál:Kovács János Intézmény-felügyeleti irodavezető 
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17. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
  Előadó: Kovács Imréné szociális osztályvezető 
   

18. Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
19. Előterjesztés a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” tárgyú 

pályázat benyújtásáról 
 

20. Előterjesztés a „Tartalomhoz a forma – korszerű oktatási környezet kialakítása az 
esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában” című pályázat keretében kötött konzorciumi megállapodás 
módosításáról 

 
21. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
  Előterjesztő az 1-21. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó a 18-21. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
           irodavezető 
 

22. Előterjesztés a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények 
alapját képező 2011. évi célok meghatározásáról 

 
  Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
  Előadó: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó 
 

23. Tájékoztató Hatvan város jegyzője egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról 
 
  Előadó: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó 

 
24. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulattal kapcsolatos döntések 

meghozataláról 
 

25. Előterjesztés megbízási szerződéssel kapcsolatos döntésekre 
 
  Előterjesztő az 23-25. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó a 23-25. napirendi pontnál: Kövérné dr. Tóth Melinda 
   

26. Egyebek 
 
N a p i r e n d :  
Z á r t  ü l é s :  
 

1. Előterjesztés „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozására 
 
  Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
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N y í l t  ü l é s 
 
1. napirend 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
Dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
Elmondta, hogy a kórház 2011. január 1-jétől az Albert Schweitzer KK Egészségügyi Szolgálat 
Nonprofit Kft. kizárólagos működtetésében áll, az önkormányzat tulajdonában, a Kft-vel kötött 
közszolgáltatási szerződés alapján működik. Ahhoz, hogy a cég struktúrája, belső működése a 
jogszabályoknak, és a tulajdonos elvárásainak maradéktalanul megfeleljen, szükséges volt korábban 
is, illetve most is egy szervezeti és működési szabályzat, ami a belső hierarchikus munkajogi és 
egyéb viszonyokat tartalmazza. A Zrt. időszakában is volt SZMSZ, de tekintettel arra, hogy új 
struktúrával működik január 1-jétől, át kellett tekinteni a szabályzatnak azokat a rendelkezéseit, 
amelyekkel a cégjogi változásokat követik. Ez alapján készült el a szabályzat. Ezt a kórházban levő 
szakszervezet, illetve a jogi tanács is véleményezte, az ő véleményük is beépítésre kerültek a 
szövegbe. Ez alapján készült el a szervezeti struktúra és ezt tartalmazza részletesen a szervezeti és 
működési szabályzat. 
 
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: 
 
91/2011. (III. 28.) 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 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 
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 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 26.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a 
gazdasági társaság alapító okiratának 15. pontjában foglaltak alapján akként határoz, hogy a 
társaság ügyvezetése által elkészített Szervezeti és Működési Szabályzat szövegét a jelen határozati 
mellékletében foglalt szöveggel elfogadja, és felhatalmazza a társaság munkáltatói jogokat gyakorló 
ügyvezetőjét arra, hogy a társaság jelen határozattal elfogadott Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megfelelően a társaság munkaszervezetén belüli  átalakításokat (átszervezéseket, 
létszámleépítéseket, strukturális racionalizálásokat) elvégezze. 
 
Határid ő: 2011. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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2. napirend 
Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének átruházásának tárgyában 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
2010. év végén már tárgyalta a képviselő-testület a TISZK témát. Akkori ülésen meghozott 
határozatban, felhatalmazta a testület Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Miskolci 
Egyetemmel, illetve a Hatvani Volán Zrt-vel folytasson tárgyalásokat a tulajdonukban levő 
üzletrészek megvásárlása tárgyában. Mind az Egyetemnek, mind a Hatvani Volán Zrt-nek 100-100 
ezer Ft névértékű tőke a cégben levő törzsbetéte. A TISZK működéséhez nem csak a társasági 
törvényt és a közhasznú szerződés jóváírásáról szóló törvényt kell figyelembe venni, hanem a 
TISZK-re vonatkozó speciális szabályokat is. Meghatározott tulajdonosi összetétel mellett végezheti 
a TISZK a tevékenységét, ami előírja, hogy egy szakképző oktató helynek is szükséges a tagok 
között lennie. Ezért a korábbi határozat alapján az egyeztető tárgyalások akként végződtek, hogy 
indokolt és célszerű, hogy a Hatvani Volán Zrt. továbbra is a társaság tagja marad. Ezért vele nem 
kíván az önkormányzat üzletrész átruházást kötni, tehát továbbra is a társaság tagja maradna. 
Ugyanakkor a Miskolci Egyetemtől történő üzletrész átruházás nem befolyásolja a cégnek a 
megszerzett jogait. Ennek érdekében a cégbíróság felé üzletrész átruházási szerződések és változás 
bejegyzések lefolytatása lesz majd indokolt. A határozati javaslat is arról szól, hogy a testület 
felhatalmazza a város polgármesterét, az üzletrész átruházási szerződés megkötésére. Ez arról szól, 
hogy 10 ezer Ft névértékként Hatvan Város Önkormányzata megvásárolja a Miskolci Egyetem 
tulajdon részét, és ezáltal a Heves Megyei Önkormányzat, a Hatvani Önkormányzat, a Hatvani Volán 
Zrt., illetőleg a Tudáscentrum Alapítvány lesznek a megmaradó tagjai a TISZK-nek. Ezen túl az 
összetétel mellett a tevékenységét és a jogait tudja gyakorolni. Ha ez meglesz, 30 nap van rá, hogy az 
okiratok elkészüljenek, és a cégbíróság felé benyújtásra kerüljenek az iratok. 
 
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: 
 
92/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének átruházásának tárgyában 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy a Hatvan-TISZK 
Szakképzési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban tagsági 
viszonyt létesítő Miskolci Egyetem tag 100.000,-Ft névértékű üzletrészét névértéken megvásárolja, 
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az üzletrészátruházási szerződés aláírására, valamint 
az ügyvezető felé történő tagváltozással kapcsolatos bejelentési kötelezettség megtételére. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határid ő: azonnal 
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: 
 
93/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének átruházásának tárgyában 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzési Nonprofit 
Közhasznú Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét az üzletrészátruházás következtében végbemenő tagváltozás miatt felmerülő 
társasági szerződés módosítás során a cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok 
aláírására.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. által a hatvani és a 
parádi kórházban végzett közétkeztetési tevékenységének megszűntetéséről, valamint egyéb 
döntések meghozataláról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
A Zrt. tevékenységi körének az átvizsgálása és a jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés 
érdekében szükséges tulajdonosi döntések már az előző testületi üléseken is voltak. Arra törekszik 
az önkormányzat, hogy a Zrt. tevékenységi körét a klasszikus városüzemeltetési tevékenységre 
szorítsák. És a közszolgáltatási és egyéb tevékenységét a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel 
maradéktalanul összhangba kell hozni. Ennek érdekében tevékenységi köröket átalakítottak. 2010. 
év végén megalakították a nem oda tartozó tevékenységi köröket, nézve a Média Kft-t, illetve 
január 1-jétől az Egészségügyi Szolgáltatási Divíziót. Tehát most a városnak három cége működik. 
Ezen előterjesztés arról szól, hogy 2011. április 1-jétől a közétkeztetési tevékenység a hatvani 
kórház, illetve a parádi kórház tekintetében megszűnne a Zrt. tevékenységén belül történő végzése. 
Mivel mind a Kórház Kft., mind a parádi telephely alkalmas arra, hogy ezen tevékenységet ott 
önállóan el tudják látni. Ez több mindent érint, részben a személyi állományt, részben a tárgyi 
eszközök biztosítása, meglévő szerződések felülvizsgálata, illetve újak kötése, ez egy nagyon 
komplex és bonyolult feladat, ami folyamatban van. Előkészítették a dolgozók munkajogi szerződés 
megszűnését, itt munkajogi jogutódlás lesz. Nagyon sok előkészítő munka zajlott le, de bíznak 
abban, hogy ha március 31-én a határozat megszületik, akkor április 1-jétől már a két telephelyen 
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önállóan tud működni. Gazdasági és számviteli oldala pedig az, hogy a közbeszerzési törvény 
rendelkezéseinek maradéktalanul meg kell, hogy feleljen. A vonatkozó jogszabály értelmében a 
közszolgáltatási szerződésekből származó árbevételének éves nettó árbevételének 90%-nak meg 
kell lennie. Ezt az arányt felülvizsgálta a Zrt-nek az ügyvezetése a tulajdonos közreműködésével, 
kiderült, hogy ezen arányon finomítani kell annak érdekében, hogy a közbeszerzési törvény 
előírásainak maradéktalanul megfeleljen a kizárólagosan önkormányzati tulajdonban levő cég. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy e logika alapján az oktatási intézmények étkeztetése is önállósodik? 
 
Dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
A közbeszerzési törvény előírásainak meg kell felelni. Amennyiben szükség lesz arra, hogy 
közétkeztetésben az oktatási intézmények felé is át kell csoportosítani, akkor elképzelhető, de erre 
most még nem tudott választ adni. Ha a teljes körű vizsgálat befejeződik, a tulajdonos mondhatja, 
hogy még szükséges a változtatás. 
 
 
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: 
 
94/2011. (III. 28.) 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. 
által a hatvani és a parádi kórházban végzett közétkeztetési tevékenységének megszűntetéséről, 
valamint egyéb döntések meghozataláról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. és az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Nonprofit Közhasznú Kft. és annak parádi fióktelepe közötti közétkeztetési tevékenység ellátására 
fennálló szerződés 2011. március 31. napjával közös megegyezéssel megszűntetésre kerüljön. A 
képviselő-testület felhatalmazza a Zrt. vezérigazgatóját, illetőleg a Kft. ügyvezetőjét a vonatkozó 
munkajogi intézkedések megtételére, továbbá a közüzemi és beszállítói szerződések ennek 
megfelelően történő módosítására. 

 
Határid ő: 2011. április 1. (szerződés aláírására) 
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: 
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95/2011. (III. 28.) 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. 
által a hatvani és a parádi kórházban végzett közétkeztetési tevékenységének megszűntetéséről, 
valamint egyéb döntések meghozataláról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt-vel (cg.száma: 10-10-020250 székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) – 
mely gazdasági társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa – adásvételi szerződést köt, melynek 
keretében megvásárolja a jelen határozat 1. számú mellékletében feltüntetett ingóságokat az ott 
meghatározott bruttó 597.050,- Ft vételáron, mely ingóságokat a birtokbavételét követően bérbe 
adja az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság részére, erre tekintettel a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 646/2010. (XI. 25.) sz. határozatával megkötött bérleti szerződés mellékletét ennek 
megfelelően kiegészíti. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2011. április 1. (szerződés aláírására) 
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: 
 
96/2011. (III. 28.) 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. 
által a hatvani és a parádi kórházban végzett közétkeztetési tevékenységének megszűntetéséről, 
valamint egyéb döntések meghozataláról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hatvan Város 
Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között 2007. szeptember 
1. napján megkötött, többször módosított és jelenleg érvényesen fennálló vagyonkezelési és 
használati jogot alapító szerződés módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra kerüljön azzal, 
hogy az okirat valamennyi pontjából törlésre kerüljön a hatvani 2713/3 hrsz. alatti ingatlanon 
végzett közétkeztetési tevékenység (Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit 
Közhasznú Kft.). A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vagyonkezelési 
és használati jogot alapító okiratot módosító és egységes szerkezetbe foglaló okiratának aláírására. 
 
Határid ő: 2011. április 1. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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4. napirend 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottság tagja lemondásának 
jóváhagyásáról, valamint új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
A nonprofit közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok értelmében kötelező, hogy felügyelő 
bizottság működjön az ilyen típusú társaságoknál. Ebben az esetben a felügyelő bizottság 3 taggal 
jött létre amikor a cégalapítás megtörtént. Dr. Király Csaba ezen tisztségéről lemondott, ezért 
szükséges új tag megválasztása. Marján János úr elvállalta a feladatot. Mivel a felügyelő 
bizottságnak a cégek gazdálkodását, pénzügyi tevékenységének a kontrollját kell végeznie, ilyen 
szempontból ő, mint pénzügyi, számviteli végzettséggel rendelkező személy, ezen tisztség ellátására 
szakmailag is alkalmas. 
 
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: 
 
97/2011. (III. 28.) 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 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottság 
tagja lemondásának jóváhagyásáról, valamint új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról 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 út 16.) egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve Dr. Király Csaba (an: Dudás Erzsébet) 3000 Hatvan, Görgey u. 4. szám alatti 
lakos felügyelő bizottsági tag e tisztségről történt lemondását 2011. március 31. napjával elfogadja, 
ezzel egyidejűleg 2011. április 1. napjától kezdődő hatállyal 2013. október 28. napjáig tartó 
határozott időtartamra a felügyelő bizottság tagjának megválasztja Marján János (an.: Májercsik 
Mária) 3000 Hatvan, István király u. 2. szám alatti lakost. A megválasztott felügyelő bizottsági tag 
díjazásban nem részesül.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
98/2011. (III. 28.) 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 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottság 
tagja lemondásának jóváhagyásáról, valamint új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról 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 út 16.) 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 és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, illetőleg a társaság ügyvezetőjét a cégbírósági változásbejegyzési eljárásban 
szükséges okiratok aláírására: 
 
A felügyelő bizottság tagjai: 
1./  Marján János (lakik: 3000 Hatvan, István király u. 2.; an: Májercsik Mária ) 
2./  Dr. Bőze Barna Zsolt (lakik: 3000 Hatvan, Úttörő u. 15.; an: Fister Margit Kinga) 
3./  Laczkóné Kepes Anikó (lakik: 3016 Boldog, Bartók Béla u. 86., an: Morvai Erzsébet) 
 
A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2010. október 28. napjától, illetőleg 2011. március 31. 
kezdődő hatállyal 2013. október 28. napjáig tartó határozott időtartamra szól. 
A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. Határozatképes, 
ha a bizottság mindhárom tagja jelen van. Határozatát a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza. 
A felügyelő bizottság tagjai külön okirat keretében nyilatkoznak, hogy személyükben a vonatkozó 
törvényekben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, és a felügyelő bizottsági taggá történő 
megválasztásukat elfogadják. 
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.  
Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy 
felvilágosítást kérnek, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel 
megvizsgáltathatja. 
A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett 
valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény 
felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének 
birtokában dönthet. 
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 
A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság alapítja, illetve munkáltatója nem utasíthatja. 
A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.  
Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelő bizottság bármely tagja írásban 
kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a 
felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a 
kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 
A felügyelő bizottság egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság legfőbb szerve 
hagy jóvá. 
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Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, 
vagy nincsen aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű 
működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését. 
A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve 
az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.  
A felügyelő szerv tagja az alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz. 
Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági 
szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként 
sérti a gazdasági társaság, illetve az alapító érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb 
szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. 

A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a 
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 
A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy -  

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől 
számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető 
szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 
nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó 
szervet. 

 
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki 

a) a vezető szerve elnöke vagy tagja,  
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp 
nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
Határid ő: 2011. április 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
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Dr. Szikszai Márta jegyző 
A helyben központosított központosított közbeszerzések elindultak. A Tűzoltósággal merült fel az a 
probléma, hogy valószínűleg 2012. január 1-jétől állami fenntartói körbe fog kerülni. A szerződések 
évközben fognak köttetni, egy éves időtartamra, úgyhogy ez a költségvetési éven túlnyúlik, ezért a 
tűzoltóságot indokolatlan lenne olyan szerződések hatálya alá vonni, amelyek később az 
önkormányzatot, mint fenntartót nem fogja érdekelni, hiszen nem lesz önkormányzati fenntartású. 
Ezért a javaslat az, hogy a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságot a kötelezően 
csatlakozandók köréből legyen áthelyezve azon körbe, akiknek lehetőségük van a csatlakozásra. 
Illetve a rendeletet módosítani, mivel indokolatlan döntési mechanizmus épült be a jogszabályba, 
amit nem lehet tartani. Ez az, hogy a lehetőséggel rendelkező szervezet, ne kérelmezzék, hogy ehhez 
a rendszerhez csatlakozzon, és azt még a képviselő-testület külön jóvá hagyja, hanem egy egyszerű 
nyilatkozattal ehhez a rendszerhez tudjanak csatlakozni, hiszen itt az önkormányzati érdekek sérelme 
fel sem merülhet, mert ez az önkormányzatnak csak jó lehet, hogy ha ők is ehhez csatlakoznak, és 
ezáltal olcsóbbá lehet tenni a beszerzéseket. Ha a nyilatkozatot megtették, akkor már a rendszerbe 
bekerülnek. Az igények már felmérésre kerültek. 
 
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: 
 
99/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 
48/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés önkormányzati érdekvédelmi szervezetekből történő kilépésről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyző 
 
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: 
 
100/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati érdekvédelmi szervezetekből történő 
kilépésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 22.§ (2) bekezdésének j) 
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pontjára figyelemmel és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének Alapszabálya 10. 
pontja alapján bejelenti kilépési szándékát a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéből 
(székhelye: Budapest, Teréz krt. 23.) 2011. december 31-i hatállyal.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségét jelen határozat megküldésével értesítse a döntésről. 
 
Határid ő: 2011. április 15. (a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
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: 
 
101/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati érdekvédelmi szervezetekből történő 
kilépésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testületi, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010.  (XI. 26.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésének 
j) pontjára figyelemmel és az Önkormányzatok Mátrai Szövetsége Alapszabálya 8. pontja alapján 
bejelenti kilépési szándékát az Önkormányzatok Mátrai Szövetségéből (székhelye: Gyöngyöstarján 
Jókai Mór tér 3.) 2011. december 31-i hatállyal. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzatok Szakmai Szövetségét jelen 
határozat megküldésével értesítse a döntésről. 
 
Határid ő: 2011. április 15. (az Önkormányzatok Mátrai Szövetsége értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés Hatvan város neve és címere használatának engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A Lator Szövetségi Úszó Sport egyesület szeretné felvenni a Hatvan nevet. A Lator szó nem túl szép, 
szerették volna, ha ezt elhagyják, de ragaszkodnak hozzá. 
 
Dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
Elmondta, hogy azért használják ezt a nevet, mert a Lator sportruházati gyártó cég a főszponzoruk. 
Kölcsönös megállapodás van közöttük, és erről nem tudnak lemondani. 
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Rodek Antal bizottsági tag 
Ha Hatvani Lator lenne a neve, akkor nem szavazná meg, de ebben a szóösszetételben meg tudja 
szavazni.  
 
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: 
 
102/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város neve és címere használatának 
engedélyezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az egyesülési jogról szóló 
1989. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésére tekintettel a Hatvani név feltüntetésére kerüljön 2011. 
április 5-től a Lator Úszó- és Vízisport Egyesület (3000 Hatvan, Esze Tamás u. 45.) nevében az 
alábbiak szerint: Lator Úszó- és Vízisport Egyesület Hatvan. 
 
Határid ő: 2011. április 5. (az egyesület értesítésére) 
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: 
 
103/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város neve és címere használatának 
engedélyezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Lator Úszó- és Vízisport 
Egyesület /a nyilvántartásba vételt követő új néven: Lator Úszó- és Vízisport Egyesület Hatvan/ 
(székhelye: 3000 Hatvan, Esze Tamás u. 45.) feltüntesse Hatvan város címerét az egyesület 
felszerelésein. Az egyesület a felszerelést reklámfelületen is használhatja, ezért az egyesület 2011. 
április 10-ig 1 000 Ft összegű egyszeri díjat köteles fizetni az önkormányzat részére. Az egyesület 
működési ideje alatt, visszavonásig használhatja a címert. 
 
Határid ő: 2011. április 5. (az egyesület értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda vezetője útján 
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8. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városi Bírósági ülnökök választására 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Dr. Hóka József Hatvani Városi Bíróság elnöke 
Megköszönte a meghívást. Részt vett dr. Egyed László irodavezető úrral a napirend előkészítésében. 
Az eddigi ülnöki létszám jelentősen lecsökkent, eddig 24, utóbb már 20, most 14 főre tettek az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnál javaslatot. Ennek az indoka az, hogy polgári perekben már 
egyáltalán nem vesznek részt ülnökök, a büntető ügyekben pedig csak a nagyobb súlyú büntető 
ügyekben. Sok pedagógus jelentkező volt, aminek a magyarázata, hogy 2010. szeptember 1-jétől a 
bírósági hatásköri szabályok változtak, és a fiatalkorúak büntető ügyei a központi helyi bíróságról 
átkerülnek az elkövetés helye szerinti általános helyi bíróságokra. A büntető eljárási törvény legalább 
1 ülnök pedagógus foglalkoztatását kívánja meg. Ezért örült annak, hogy az általános névsorban is 
van pedagógus képzettségű ülnök, illetve akiket külön jelöl a tantestület.  
Megkérte a Jegyző asszonyt, illetve a Jegyzői Irodát arra, hogy mielőbb kerüljön az adminisztrálásra 
is sor, ugyanis május 22-én lejár a régi ülnökök mandátuma. Igyekeztek a kitűzéseknél úgy 
figyelembe venni, hogy az ülnök választás ne okozzon nehézséget a büntető eljárásnál.  A menete az, 
hogy erről értesítést kell küldeni a megválasztásról a központi szerveknek, ott elkészítik a 
megbízóleveleket, melyeket polgármester úr ad át. 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat az előző években is jelölt ülnököt, ez most is így lesz. 
 
Dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat önállóan fogja megválasztani az ülnököt. Itt 11 plusz 3 jelöltet 
választ ki a testület, összesen 24 jelölt volt. Többszöri egyeztetés után került kiválasztásra az 
ülnökjelöltek közül a 11bírósági ülnök, és a 3 bírósági pedagógus ülnök jelölt személye. 
 
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: 
 
104/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városi Bírósági ülnökök választására szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
1997. évi LXVII. törvény 124. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel e 
törvény 123. § (1) bekezdése szerint történt jelölésekre – a Hatvani Városi Bíróságra ülnöknek: 
 

Béres László 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás u. 7. 3/30. 
Harangozó Miklósné 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 74/A. 
Juhász Andrásné 3012 Nagykökényes, Rákóczi út 7. 
Kocsis Attila Csabáné 3000 Hatvan, Bem u. 6. 
Nagy József 3000 Hatvan, Árpád u. 23/A. 
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Novák Károly 3013 Ecséd, Nyárfa u. 25. 
Dr. Pálné Koós Mária 3000 Hatvan, Vécsey Károly tér 1. 2. ajtó 
Pethes Lászlóné 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 3. 
Sandoly Ernő 3000 Hatvan, Deák Ferenc u. 1/A. 
Simonné Bódi Krisztina 3000 Hatvan, Kisfaludy u. 19. 
Ürmös Tivadarné 3000 Hatvan, Szabadság út 23. 2/12. 

 
szám alatti lakosokat megválasztja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Hatvani Városi Bíróság elnökét 
értesítse és a bíróság elnökének közreműködésével biztosítsa a bírósági ülnökök eskütételét, 
továbbá részükre a megbízó levelek átadását. 
 
A meg nem választott jelöltek kapjanak köszönetet tartalmazó értesítést arról, hogy a behatárolt 
bírósági ülnök szám miatt megválasztásuk nem volt lehetséges. 
 
Határid ő:  a bíróság elnökének és a jelöltek értesítésére 2011. április 15. 
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: 
 
105/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városi Bírósági ülnökök választására szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
1997. évi LXVII. törvény 124. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel e 
törvény 123. § (2) bekezdése szerint történt jelölésekre – a Hatvani Városi Bíróságra pedagógus 
ülnöknek: 
 

Dányi Istvánné 3000 Hatvan, Kiss Ernő u. 8. 
Hegyi Ferencné 3033 Rózsaszentmárton, József Attila út 11. 
Sisáné Dósa Éva 3000 Hatvan, Delelő u. 13. 

 
szám alatti lakosokat megválasztja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Hatvani Városi Bíróság elnökét 
értesítse és a bíróság elnökének közreműködésével biztosítsa a bírósági ülnökök eskütételét, 
továbbá részükre a megbízó levelek átadását. 
A meg nem választott jelöltek kapjanak köszönetet tartalmazó értesítést arról, hogy a behatárolt 
bírósági ülnök szám miatt megválasztásuk nem volt lehetséges. 
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Határid ő:  a bíróság elnökének és a jelöltek értesítésére 2011. április 15. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
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: 
 
106/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Lukács László törvényességi, ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 
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: 
 
107/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés a Váci Egyházmegye Ordináriusával kötendő együttműködési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
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Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
Elmondta, hogy folyamatban van az alapfokú oktatás átszervezése. Kihangsúlyozta, hogy nem 
iskola, mint intézmény lesz átadva, hanem épület a benne lévő ingóságokkal egyházi iskola céljára. 
Az együttműködési megállapodás részletesen tartalmazza, hogy milyen kötelezettségei vannak az 
egyik, illetve a másik félnek. 
 
Papp István bizottsági tag 
Örült annak, hogy nem csak a helyi gyerekeknek lesz lehetőség a jelentkezés, mert szerinte lesz 
érdeklődés. Jónak tartja, hogy a városban legyen ilyen intézmény. Tudja, hogy a pedagógusok 
tartanak a dologtól, mi lesz a munkahelyükkel. Mert most a kettes iskolában van 14 osztály, az 
osztályokba pedig átlagban 26 fő tanul. 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
Az intézmény szerkezete teljesen más, azért, mert egy intézményről van szó, a Baross épületében az 
alsó tagozat van, az I. István épületében a felső tagozat. Ez nem hasonlítható össze azzal, amikor 1-8-
ig megy. 
 
Papp István bizottsági tag 
Sokan örülnek neki, mert úgy gondolják, hogy erkölcsileg jobb nevelést kaphatnak. 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
A pontosság kedvéért elmondta, hogy az egyházi iskola, joga és kötelezettsége, hogy kiket vesz fel 
pedagógusoknak. Ennek következtében az önkormányzat erre garanciát nem tud vállalni. Majd ha 
kialakul az, hogy mennyi gyerek jelentkezik az önkormányzati intézményekből, akkor lehet 
újjászervezni főleg az újhatvani önkormányzati intézményt. A jogszabály tudja, hogy mennyi óra 
teremthető oda, ami jogszabályi fenntartói többlet, és ha megvan ez az óraszám, akkor lehet 
átszámolni pedagógus helyre. Akkor lehet látni, hogy mennyi pedagógust igényel. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Örült neki, hogy egyházi iskola alapítása kerül Hatvanban, már régi adóssága ez a városnak. 
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Támogatta, csak a létszámot kevesli, mert csak egy osztályt indítanak. Sokkal több jelentkező lesz, 
mint ami meg van határozva létszám. 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti iroda 
Amikor a kérdést átvizsgálták azt is figyelembe vették, hogy vannak még az önkormányzatnak 
intézményei, amikre tekintettel kell lenni. Az egyházi iskolának a felvételi körzete Újhatvanon 
túlterjed. Újhatvanban kötelezettsége van az önkormányzatnak, mert újhatvani gyerekeknek 
biztosítani kell a jogszabály alapján a helyi önkormányzati létesítményt. 
 
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: 
 
108/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Váci Egyházmegye Ordináriusával kötendő 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 



 

  

19 

 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci Egyházmegyével, mint 
intézményfenntartóval a Hatvanban megalapításra kerülő és a 2011-2012. tanévtől működő Katolikus 
Általános Iskolával kapcsolatosan határozatlan időre létre jövő Együttműködési megállapodást köt, 
amely a határozati javaslat melléklete, és egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak 
aláírására. 
 
Határid ő: 2011. április 10. (az Együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról és pénzügyi keret meghatározásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Palásthy Pál sport és ifjúsági referens 
Ennek a rendeletnek a célja az, hogy a városban működő önszerveződő közösségek kezdeményezései 
pályázat útján, szabályozott keretek között jussanak támogatáshoz. Tulajdonképpen a rendelet a pénz 
elosztásának szabályait, az elszámolás szabályait tartalmazza, illetve rendelkezik a döntési 
kompetenciákról. A költségvetési rendelet módosításával létrehozza az úgynevezett civil alapot, 
amely 10 millió Ft, és ennek a civil alapnak a felosztását szabályozza a rendelet. A képviselő-testület 
dönt a civil alap létrehozásáról, a további döntéseket az oktatási, művelődési és sport bizottsághoz, 
illetve a szociális és lakásügyi bizottsághoz delegálja le. Nem minden a testületet terheli.  
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Kivételt képeznek az alapítványok. Mert az önkormányzati törvény értelmében az alapítványoknak 
történő juttatás nem átruházható hatásköre a képviselő testületnek. 
 
 
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: 
 
109/2011. (III. 28.) 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 
önkormányzati rendelet megalkotásáról és pénzügyi keret meghatározásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani civil szervezetek 
támogatására 10.000 eFt értékben Civil Alapot hoz létre, melynek fedezete Hatvan város 2011. évi 
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költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében  Alapítványok, 
szervezetek támogatások között szereplő „Egyéb sportegyesületek  támogatása” előirányzatából 
2.000 eFt, Hatvan Városért Alapítvány támogatása előirányzatából 2.000 eFt, az önkormányzati  
rendelet 3. mellékletében szereplő Egyéb szakfeladatok között szereplő „Városi ünnepek” 
előirányzatából 5.000 eFt és a Városi tömegsport előirányzatából 1.000 eFt kerül átcsoportosításra. 
 
Határid ő: 2011. április 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
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: 
 
 
110/2011. (III. 28.) 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 
önkormányzati rendelet megalkotásáról és pénzügyi keret meghatározásáról szóló előterjesztést, és 
az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Palásthy Pál sport és ifjúsági referens 
A sportkoncepcióban az önkormányzat döntött, hogy mekkora összeggel támogatja az iskolai 
diáksportot, de csak egy összegben határozta meg azt, hogy iskolánként mennyi támogatást kell 
biztosítani, további döntést igényel. Ezt tartalmazza ez az előterjesztés. 
 
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: 
 
111/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 
támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodást az Óhatvani Óvoda és Általános Iskolával megköti, melyben 
2011. évre 616.740 Ft, azaz hatszáztizenhatezer-hétszáznegyven forint támogatást nyújt az óhatvani 
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alapfokú iskoláknak. A megállapodást határozott időre: 2011. április 8. napjától kezdődő és 2011. 
május 31. napjáig tartó időszakra köti meg. 
A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi 
költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletben meghatározott Óhatvani Óvoda 
és Általános Iskola intézményi költségvetése nyújt fedezetet. 
 
Határid ő: 2011. április 8. (a megállapodás 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: 
 
112/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 
támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodást az Újhatvani Óvoda és Általános Iskolával megköti, 
melyben 2011. évre 330.030  Ft, azaz háromszázharmincezer-harminc forint támogatást nyújt az 
újhatvani alapfokú iskoláknak. A megállapodást határozott időre: 2011. április 8. napjától kezdődő 
és 2011. május 31. napjáig tartó időszakra köti meg. 
A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi 
költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletben meghatározott Újhatvani Óvoda 
és Általános Iskola intézményi költségvetése nyújt fedezetet. 
 
Határid ő: 2011. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti 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: 
 
113/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 
támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodást a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégiummal 
megköti, melyben 2011. évre 1.151.970 Ft, azaz egymillió-százötvenegyezer-kilencszázhetven 
forint támogatást nyújt a középfokú iskoláknak. A megállapodást határozott időre: 2011. április 8. 
napjától kezdődő és 2011. május 31. napjáig tartó időszakra köti meg. 
A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi 
költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletben meghatározott Hatvani 
Középiskola, Szakiskola és Kollégium intézményi költségvetése nyújt fedezetet. 
 
Határid ő: 2011. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
 
14. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata között 
létrejövő megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Palásthy Pál sport és ifjúsági referens 
A sportkoncepcióban az önkormányzat döntött a diáksport bizottságok támogatásáról, az 
együttműködésről szól ez a szerződés. A hatvani diáksport bizottságokra vonatkozólag a Heves 
Megyei Diáksport Tanáccsal kell megkötni a szerződést, mivel a hatvani diáksport bizottságok nem 
jogi személy, nincs számlaszámuk. A szerződés arról szól, hogy hogyan kell felhasználni a pénzt, 
illetve hogyan kell elszámolni. 
 
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: 
 
114/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejövő megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodást a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal – a Hatvan és Körzete 
Alsófokú Diáksport Bizottságra vonatkozóan - megköti, melyben 2011. évre összesen 500.000 Ft, 
azaz ötszázezer forint támogatást nyújt a diáksport bizottság számára. A megállapodás határozott 
időre: 2011. április 8. napjától kezdődő és 2011. december 31. napjáig tartó időszakra kerül 
megkötésre. 
A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi 
költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében  szereplő 
„Alapítványok, szervezetek részére átadott pénzeszköz” nyújt fedezetet. 
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Határid ő: 2011. április 8. (a megállapodás 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: 
 
115/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejövő megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodást a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal – a Hatvan és Körzete 
Középfokú Diáksport Bizottságra vonatkozóan - megköti, melyben 2011. évre összesen 300.000 Ft, 
azaz háromszázezer forint támogatást nyújt a diáksport bizottság számára. A megállapodás 
határozott időre: 2011. április 8. napjától kezdődő és 2011. december 31. napjáig tartó időszakra 
kerül megkötésre. 
A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi 
költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében  szereplő 
„Alapítványok, szervezetek részére átadott pénzeszköz” nyújt fedezetet. 
 
Határid ő: 2011. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
 
15. napirend 
Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
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: 
 
116/2011. (III. 28.) 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 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 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 a 412/2008. (VIII. 28.) sz. határozatával 
elfogadott és a 708/2010. (XII. 16.) sz. határozatával módosított  a Szivárvány Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását a társult 
önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2011. április 1-jei hatályba lépés mellett az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
A társulási megállapodás 12. „ Az intézmény fenntartására vonatkozó rendelkezések” pontját az 
alábbiakkal kiegészíti: 
 
„12.1.4. A társult önkormányzatok a gesztor önkormányzat hatáskörébe utalják a Szivárvány 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény személyes gondoskodást nyújtó ellátására, 
azok igénybevételére, valamint a fizetendő térítési díjakra vonatkozó rendeletalkotási feladatot.” 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt jóváhagyólag 
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodást, továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő:  2011. április 1. 
Felelős:   Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
16. napirend 
Előterjesztés a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt fenntartó társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A törvénymódosításból adódóan a szociális társulásokról szóló rendeletet módosítani kell, mert a 
szociális rendelet hatályát ki kellett terjeszteni további 4 településre, illetve a jelzőrendszeres ellátást 
ki kellett venni, mert azt már nem hatvani, hanem lőrinci gesztorként látja el az önkormányzat. 
Ennek a feladatnak a két társulás útján történő ellátása kerül szabályozásra. Illetve az intézményi 
térítési díjak tekintetében is kiegészül a rendelet, hiszen a jogszabály megmondja azt, hogy a 
díjszámítás módját is meg kell határozni. 
 
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: 
 
117/2011. (III. 28.) 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 társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 20/2008. (I. 31.) sz. 
határozatával elfogadott és a 131/2010. (III. 25.) sz. határozatával módosított Apc, Boldog, Csány, 
Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, Kerekharszt, Lőrinci, Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, 
Zagyaszántó települések önkormányzataival Lőrinci Város Önkormányzata gesztorsága mellett 
megkötött, a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulást létrehozó Társulási 
Megállapodást a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel  2011. április 1-jei hatályba lépés 
mellett az alábbiak szerint módosítja: 
 
A társulási megállapodás 12. „Az intézmény fenntartására vonatkozó rendelkezések” pontját az 
alábbiakkal kiegészíti: 
 
„12.1.4. A gesztor önkormányzat a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény által nyújtott  
ellátásokat, azok igénybe vételét, valamint a fizetendő térítési díjakat a pénzben és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló - mindenkor hatályos – helyi rendeletében állapítja meg, melyet 
évente felül kell vizsgálni.” 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag 
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodást, továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2011. április 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
17. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács Imréné szociális osztályvezető 
 
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: 
 
118/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta 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. 
 
18. napirend 
Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
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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: 
 
119/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
19. napirend 
Előterjesztés a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” tárgyú 
pályázat benyújtásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy az újhatvani problémák, illetve a Bér patak kezelésére szolgálnak? 
 
Úti Csabáné osztályvezető 
Igen, ez a pályázat tulajdonképpen a Liszt Ferenc utca és környéke és az azon túli, a Bosch és az 
autópálya külterületek vízrendezésére vonatkozó rekonstrukció. Kifejezetten csak külterületi 
ingatlanokra vonatkozik ez a pályázat, tehát ezért nem érinti a belterületeket. A pályázati eljárásrend 
előírja, hogy minden érintettnek rendezett tulajdonnal kell rendelkezni, ez a fejlesztés érinti a 
Bercsényi utat, és az autópályát is 3 ponton. Ez azt jelenti, hogy ezek nem önkormányzati 
tulajdonban lévő utak, emiatt a tulajdonosi hozzájárulást a közlekedési koordinációs központtól kell 
megkérni, mert ő az állami utak vagyonkezelője. Ez a bérleti szerződés egy köztes megoldás, ami azt 
a célt szolgálja, hogy a fölhasználatot rendezve legyen a projekt megvalósításának idejére. Pénzügyi 
vonatkozása nincs. Ez a feltétele annak, hogy a tulajdonosi hozzájárulást megkaphassa az 
önkormányzat, hogy a pályázat benyújtásra kerülhessen. 
 
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: 
 
120/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2010-3.2.1/F kódszámú, „Helyi és 
térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” tárgyú pályázati felhívásra pályázatot 
nyújt be. 
A projekt tervezett bruttó összköltsége 99.225.986,- Ft, a támogatás mértéke 100%. A tervezett 
fejlesztés önerőt nem igényel, mert a projektméret a maximálisan igényelhető támogatás felső 
határát nem éri el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázattal kapcsolatos 
dokumentációk aláírására. 
 
Határid ő: 2011. március 31. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 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: 
 
121/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2010-3.2.1/F kódszámú, „Helyi és 
térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” tárgyú pályázati felhívásra pályázatot 
nyújt be, melynek kötelezően csatolandó melléklete az állami tulajdonú 0355/4 hrsz.-ú és a 0600/5 
hrsz.-ú országos közút érintettsége esetén a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 
Budapest, Lövőház u. 39., továbbiakban KKK) által kiadott tulajdonosi hozzájárulás. A képviselő-
testület a tulajdonosi hozzájárulás megadásához szükséges bérleti szerződést jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2011. március 31. (bérleti szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda által 
 
 
20. napirend 
Előterjesztés a „Tartalomhoz a forma – korszerű oktatási környezet kialakítása az 
esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában” című pályázat keretében kötött konzorciumi megállapodás módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
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Úti Csabáné osztályvezető 
A Bajza projekt uniós támogatással valósult meg. Mikor elindult ez a pályázat 2007/2008-ban, akkor 
Hatvan Város Önkormányzata és Heves Megye Önkormányzata konzorciumi megállapodást kötött a 
projekt megvalósítására. A konzorciumi megállapodás megkötésekor a tervezett számokat tudták 
beépíteni, amelyeket a pályázat során elterveztek. Sajnos nem minden úgy alakult, mert a 
közbeszerzések és a kivitelezők kiválasztását követően a tényleges bekerülési költségek módosultak, 
változtak, és ennek megfelelően kell a konzorciumi megállapodást módosítani, a már tényleges 
adatokra. Az egyeztetés során jelezték többen, hogy a 281/2006 (XII. 23.) kormányrendelet már 
hatályon kívül van helyezve, valóban így van, 2011. január 28-dikával új kormányrendelet lépett 
hatályba, viszont a projekt a 281/2006 kormányrendelet alapján valósult meg, és ez már egy lezárt, 
fizikailag megvalósult projekt. Emiatt a korábbi kormányrendeletre kell hivatkozniuk. A kérdésben 
állásfoglalást is kértek a közreműködő szervezettől, és az állásfoglalásba leírták, hogy sem 
formailag, sem tartalmában semmit nem lehet módosítani, mert egy központilag a nemzeti fejlesztési 
ügynökség által jóváhagyott konzorciumi megállapodásról van szó. 
 
 
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: 
 
122/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Tartalomhoz a forma – korszerű oktatási környezet 
kialakítása az esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium 
és Szakközépiskolában” című pályázat keretében kötött konzorciumi megállapodás módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉMOP-4.3.1./2/2F-2f-2009-
0032 kódszámú, "Tartalomhoz a forma- Korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, 
versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában" 
című pályázat keretében kötött konzorciumi megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. A 
képviselő-testület úgy dönt, hogy a konzorciumi megállapodást a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
konzorciumi megállapodást módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2011. április 1. (konzorciumi megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
21. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
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Dr. Szikszai Márta jegyző 
Elmondta, hogy a régi lakásrendelet már oly sok módosításon esett át, hogy szerkezetében már 
nehezen lehetett összefogni a további módosításokkal. Így olyan döntés született, hogy egy új 
rendeletet alkotnak meg. A jogalkotó szándékát beleépítve a lakásfajták megváltoztatásra kerültek. 
Erős kötöttséget jelent a rendelet megalkotásánál az, hogy a lakástörvénnyel teljesen összhangban 
kellett ezt a rendeletet megalkotni. A rendelet megalkotásában lényeges volt, hogy a meglévő 
adósságállománynak a kezelésére megpróbáltak olyan hathatós döntési mechanizmus, illetve 
beszedési módozatokat beépíteni, amivel biztosítható ennek az adósságállomány rendezése, kezelése. 
Illetve, hogy a jövőben ez az adósságállomány ne növekedjen. Az eljárási törvények megvannak, de 
a fő gond az, hogy nincs behajtható jövedelem, és az esetek többségében ez áll fenn. Illúzió azt 
gondolni, hogy ezzel a rendelettel az adóssági állomány rendeződni fog, mindenesetre a jogszabályi 
hátterét megteremtették. 
 
Papp István bizottsági tag 
Nagyon nehéz lesz. Ha ezek az emberek ki lesznek lakoltatva, és nem lesz hol lakniuk, akkor óriási 
balhé lesz. Nincs erre központi keret, vagy valami? Nem lehet szükséglakásba tenni őket? 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
A szükséglakásnak más a funkciója. A szükséglakás az, hogy valamilyen vis maior esemény folytán a 
lakhatása nem biztosított. Fizetni kell a lakbért. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Sok olyan van, aki tudna fizetni, mégsem fizetnek, ezeket kellene kiszűrni. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Az a baj, hogy törvényes eszközökkel törvénytelen úton szerzett jövedelmet sajnos nehéz behajtani. 
 
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó 
Az önkormányzatnak több mint 100 millió Ft kintlévősége van. Itt nem az a probléma, hogy elkopik, 
tönkremegy a lakás, hanem a lakhatás költségeit is az önkormányzat fizeti, ezáltal a közös költséget, 
vízdíjat, stb. Az volt a tapasztalat, hogy amikor jött a türelmi idő, akkor az is elkezdett nem fizetni, 
aki tudott volna. Így a 2010. évben nagyon megugrott a kintlévőség. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Javasolta, hogy az önkormányzat mérje fel Nagygomboson a komfort nélküli lakások számát, és 
ajánljanak fel az ott lakóknak cserét. Van ilyen felmérés? 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen, a Nagygombos majorral folyamatosan foglalkoznak. 34 darab lakás van. 
 
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó 
A problémát ott látja, hogy van egy lakásrendelet, ami előírja, hogy minimálisan mekkora lakást 
köteles elfogadni a bérlő. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Csányi út 26-ban üres lakások vannak, 
mert nem fogadják el a bérlők. A Legány Ödön utcában is vannak üres lakások, pedig még fűtés is 
van, mert nem fogadják el a kijelölt bérlők. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Elmondta, hogy azokra gondolt, hogy oda kellene telepíteni, akik nem fizetnek. Ne legyenek kirakva 
az utcára. 
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Gál Erzsébet politikai főtanácsadó 
Szociális bérlakásnál van csere lehetőség, de a törvényi előírásokat be kell tartani. A legnagyobb 
gond az, hogy ezeknek az embereknek határozatlan idejű bérleti szerződésük van. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Elmondta, hogy jogszabályban nincs elhelyezési kötelezettség. Ha valaki nem fizet, akkor a 
lakástörvény mondja ki, hogy milyen fázisokban és hogyan kell eljárni. Először fel kell szólítani, 
aztán 8 napos határidő, megint 8 napos határidő és utána felbontható. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Ha valaki szociális vagy bármilyen alapon kiutal az önkormányzat egy lakást, onnantól kezdve az 
önkormányzatnak nem a szociális funkciója, hanem a tulajdonosi mivolta lép előtérbe. A tulajdonosi 
érdek pedig azt mondja, hogy ha nem fizetik a bérleményt, akkor felmondható. 
 
Kovács Gáborné bizottsági tag és Papp István bizottsági tag 
Megkérdezték, hogy miért nem kötik ki náluk a villanyt, a vizet, stb? Akinek kertes háza van, annak 
egyből kikötik, ha nem fizet. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Olvasta a rendeletben, hogy az önkormányzatnak joga van olyan berendezést felszerelni, ami előre 
fizetés esetén használható. Tehát, ha befizet bizonyos összeget, addig használhatja, amíg kitart. 
 
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó 
A félreértések elkerülése miatt elmondta, hogy amit a közös költségben nem fizetnek ki a lakók, az a 
vízdíj, plusz a felújítási költség, plusz a szemétdíj, plusz a lépcsőházi világítás. A villanyóra és a 
gázóra az egyén nevén van. Tehát ezeket kiköthetik. Ami átterhelődik az önkormányzatra, az a közös 
költség. Ez nem kevés. Ez havi  kb. 10 ezer Ft-ot jelent. 
 
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: 
 
123/2011. (III. 28.) 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 új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
22. napirend 
Előterjesztés a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját 
képező 2011. évi célok meghatározásáról 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó 
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Dr. Szikszai Márta jegyző 
Furcsán alakult a jogi szabályozás, mert a köztisztviselői törvényben benne maradt, hogy elő kell írni 
a teljesítménykövetelményeket, azonban a mögötte lévő kormányrendeletet, ami a részletszabályokat 
meghatározta, azt hatályon kívül helyezték.  
Átfogó, funkcionális és egyéb célokat különböztet meg. Ezek a polgármesteri hivatallal, mint 
szervezettel szembeni elvárások. Ennek tükrében fogalmazza meg a polgármester a jegyzővel 
szemben támasztott teljesítménykövetelményeket. Ez megy lefelé szervezeti szintenként. Jönnek az 
irodavezetők, és onnan az egyes köztisztviselők. Ennek év végén van egy visszacsatolás része, ami 
az egyéni teljesítmény követelményekben nyilvánul meg. 
 
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: 
 
124/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köztisztviselőkkel szemben meghatározott 
teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi célok meghatározásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a teljesítménykövetelmények alapját képező 
2011. évi kiemelt célokat az alábbiakban határozza meg: 
 
A./ Átfogó célok: 

 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása és a gazdálkodás 

szabályszerűségének biztosítása célszerűségi, hatékonysági és takarékossági szempontok 
alapján. 

 
A 2011. évben a bírósági ülnökök megválasztásának szakszerű és jogszerű előkészítése, 

eskütételük zökkenőmentes  és színvonalas lebonyolítása.                                 
                                                   
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013.) által keretbe foglalt operatív programok 

ismeretében az EU-s fejlesztési források felhasználása. Az önkormányzat által 
megcélozható valamennyi pályázati kiírásra a figyelem felhívása, a képviselő-testület 
döntését megfelelően elősegítve azzal, hogy a pályázatok határidőben benyújthatóak 
legyenek.  

                                                                  
Az Új Széchenyi Terv keretében az önkormányzatok számára rendelkezésre álló források 

felhasználása a 2011. évi fejlesztési célkitűzéseknek megfelelően.       
  

Az önkormányzati rendeletek összhangba hozatala a magasabb szintű jogszabályokkal, az 
ehhez szükséges helyi rendelet-módosítási javaslatok képviselő-testület elé terjesztése, a 
folyamatos európai uniós jogharmonizáció biztosítása. 
 

Ár- és belvíz elleni védekezés hatékony elősegítése. 
 



 

  

32 

A köztisztaság javítására, a helyi belterületi utak, járdák felújítására, állagmegóvási munkáinak 
elvégzésére való törekvés.  
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényből adódó alapfeladatok, valamint a 
lakossági ellátás és közszolgáltatások színvonalának javítása. Szigorú gazdálkodási 
fegyelem érvényesítése az önkormányzat működőképességének fenntartásában, valamint a 
településfejlesztésben. 
 

A helyi humán erőforrás gazdálkodás területén a magasan képzett, feladatát eredményesen 
ellátó, az önkormányzathoz lojális személyi állomány biztosítása és fejlesztése. 
 

Ügyfélcentrikus, szolgáltató ügyintézés biztosítása, valamint a munkafegyelem betartása a 
Polgármesteri Hivatalban. 
 

Az önkormányzat által fenntartott intézmények korszerűsítése, működésük tárgyi, technikai 
feltételeinek javítása. 
 

 
A sportkoncepció alapján a lakosság sport - és mozgáskultúrájának fejlesztése, az ezt elősegítő 

szempontok érvényesítése a helyi közoktatás, közegészségügy, közművelődés, 
településfejlesztés, környezetvédelem területén. 
 

Az önkormányzati vagyontárgyak még jobb színvonalon történő kezelésére és hasznosítására 
vonatkozó ösztönző megoldások bevezetése a vagyonhasznosítás költségeinek csökkentése 
érdekében. 
 

A lakókörnyezet fejlesztése, a közterületek állapotának javítása, a környezetterhelés 
csökkentése, valamint a településen élők életminőségének javítása. 
 

A lakosság részvételének elősegítése a környezet védelmére irányuló tevékenységen, illetve a 
lakossági kezdeményezések támogatása. 

  
B./ Funkcionális célok:  

 
1. Közterületi elemek fejlesztése. 

 
2. A település szekezeti (általános és részletes rendezési) tervének folyamatos 

végrehajtása. 
 

3. A pályázható Európai Uniós források és az Új Széchenyi Terv keretében lehívható források 
hatékony igénybevétele a településfejlesztés érdekében a város gazdasági programja és 
részletes rendezési terve alapján engedélyezési tervek készíttetése és egyéb előkészítő 
egyeztetések végrehajtása. 
 

C./ Egyéb célok:  
 

A képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos feladatok 
 

� A képviselő-testület és bizottságai törvényes és zökkenőmentes munkájának 
biztosítása, a meghozott döntéseik következetes végrehajtása. 
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� A képviselő-testületi és a bizottsági előterjesztések színvonalas, határidőben történő 
elkészítése, majd az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése és felterjesztése a Heves 
Megyei Kormányhivatalhoz. 
 
 Közigazgatási-hatósági és  hivatali  ügyintézési feladatok ellátása 
 

� A hivatali munka valamennyi területén a törvényesség és az ügyintézési határidő 
maradéktalan betartása (határidő hosszabbítására csak rendkívül indokolt esetben 
kerülhet sor). 
 

� Szakmailag alapos és magas színvonalú döntések meghozatalának biztosítása, a 
törvényesség biztosítása oly módon is, hogy csökkenjen a fellebbezések eredményeként 
a II. fokú hatóság megváltoztató, megsemmisítő döntéseinek száma. 
 

� Biztosítani kell, hogy ügyfélfogadási időben az ügyfelek fogadására mindig olyan 
ügyintéző álljon rendelkezésre, aki érdemi tájékoztatást és felvilágosítást tud adni. 
 

� A hivatal egyes irodái közötti együttműködés, kapcsolat továbbfejlesztése. 
 

� Az ügyintéző feladatkörébe tartozó jogszabályi változások folyamatos, naprakész 
ismerete az eredményes gyakorlati alkalmazás érdekében. 

 
� Továbbra is biztosítani kell a köztisztviselők szakmai fejlődésének lehetőségét, a 

különböző képzések, oktatások igénybevételével. 
 

� Folyamatosan biztosítani kell annak feltételét a Polgármesteri Hivatalban, hogy az 
informatikai rendszer megbízhatóan és folyamatosan működjön. 

 
� A nyílvánosság és tájékoztatás széleskörű biztosítása a város honlapján, annak 

folyamatos és napi karbantartása, frissítése. 
 

� A köztisztviselő munkáját úgy végezze, hogy a rendelkezésre álló iratokból, 
dokumentumokból más, az  adott szakterületen jártas ügyintéző is el tudjon igazodni, így 
az esetleges helyettesítés, munkaszervezési feladatok zökkenőmentesen végrehajthatóak 
legyenek. 
 

� A köztisztviselő hatékonyan és költségtakarékosan oldja meg a feladatokat. 
 

A célok teljesítésénél az alábbi teljesítménykritériumnak kell megfelelnie valamennyi 
köztisztviselőnek:  
 
1. feladat és problémamegoldás (információkezelés és feldolgozás, problémára  való 
 nyitottság), 
 
2. felelősség (szervezet iránti lojalitás, szabálytudat, fegyelmezettség), 
 
3. felkészültség (szakmai ismeretek alkalmazásának szintje, számítástechnikai ismeretek 
 alkalmazásának szintje), 
 
4. csapatmunka. 
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Határid ő:   2011. március 31. (a köztisztviselői egyéni teljesítménykövetelményeinek  
                                              meghatározására ) 
                                               

Felelős:     Hatvan város  jegyzője, valamint az átruházott hatáskörben eljáró irodák vezetői. 
                      
 
23. napirend 
Tájékoztató Hatvan város jegyzője egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szíveskedjenek 
tudomásul venni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város jegyzője egyéni 
teljesítménykövetelmények meghatározásáról szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli 
előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
24. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulattal kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó 
A víziközmű társulati téma, ami már Hatvanban lezajlott, 2010-ben befejeződött. Ez az I-es, II-es 
ütem szennyvíztisztító építés és csatornázás. Azt bizonyára mindenki tudja, hogy három 
önkormányzat közösen valósította meg. Lőrinci, Zagyvaszántó és Hatvan önkormányzata. 
Érdekeltségi egységek nem álltak rendelkezésre, amit a lakók folyamatosan fizetnek, ezért a 
viziközmű társulat több mint 1,6 milliárd Ft hitelt vett föl ezen beruházás lebonyolításához. A hitel 
visszafizetése 2011-ben már elkezdődött, egy része már visszafizetésre került. Hatvan Város 
Önkormányzata azt kéri, hogy a kormányrendeletnek megfelelően a vagyont már átadta 2007-ben, 
tehát innentől kezdve a hatvani lakosok Hatvanba fizessék be a hozzájárulást, tehát Hatvan Város 
Önkormányzatának. Ami a Víziközmű Társulat számláján van, abból a Hatvanra jutó rész kerüljön 
vissza Hatvanba. 
 
Papp István bizottsági tag 
Elmondta, hogy azt mindenki tudja, hogy Hatvannak kellett a sok pénzt betenni, a Hatvani lakosok 
92%-a befizette, Lőrinciben viszont csak 21%. Zagyvaszántó 80%-a. a hiányzó pénzt viszont Hatvan 
pótolta. 
 
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó 
Ezeken az érdekeltségi egységeken kívül a 3 önkormányzat 500 millió Ft óvadékot helyezett betétbe, 
mely szintén a társulatnál van. Hatvan város 292 millió Ft-ot helyezett el, lényegesen magasabb 
összeget, mint a másik két település. Az a veszély fenyeget, hogy ha a hitelt nem tudják kifizetni, 
akkor az óvadékszámláról a bank kielégíti az igényeit, és eltűnik Hatvan Város Önkormányzatának 
pénze. 
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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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
125/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulattal kapcsolatos 
döntések meghozataláról 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 
Víziközmű Társulattal kapcsolatos döntések meghozataláról. A Képviselő-testület jóváhagyja a  
polgármester 2011. március 19-én kelt levelét, melyben kérte az elszámolási eljárás megindítását.  
A Képviselő-testület felhatalmazza  Hatvan Város Polgármesterét, hogy az elszámolási eljárás 
megindítása és lefolytatása érdekében - mely során az önkormányzat hozzájutna a szennyvíz-közmű 
beruházás I. és II. üteme befejezése kapcsán az önkormányzatot illető követelésekhez, és az őt 
terhelő kötelezettségekhez – minden szükséges intézkedést tegyen meg, melyről a Képviselő-
testületet utólag tájékoztassa.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
25. napirend 
Előterjesztés megbízási szerződéssel kapcsolatos döntésekre 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 
Papp István bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy a Jáger Ilonával határozatlan időre volt kötve a szerződés, benne volt, hogy fel 
lehet bontani a szerződést? Nem lehet semmi jogi következménye? 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen, ezek a szerződések felül lettek vizsgálva, és a határozati javaslatot ügyvédnő úgy készítette el, 
hogy a szerződésben lévő felmondási idő meg legyen. 
 
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: 
 
126/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a  megbízási szerződéssel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester előterjesztését a városi főépítészi feladatok 
ellátásáról szóló megbízási szerződés megszüntetése tárgyában.  
A Képviselő-testület a TÉR ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Bt-vel ( 1052 Budapest, Városház u. 16. III/5. 
képviseli: Bognár Endre beltag ) 2003. július 3. napján kötött, de 2003. július 1. napjától kezdődő 
határozatlan időre létrejött megbízási szerződést a mai napon 30 napos felmondási idő 
közbeiktatásával 2011. április 30. napjára rendes felmondással felmondja.  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy írjon ki pályázatot a városi főépítészi 
feladatok ellátására a 190/2009.( IX.15.) Korm. rendelet szabályai alapján.  
 
Határid ő: a határozat kiadására: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 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: 
 
127/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a megbízási szerződéssel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester előterjesztését a városi főépítészi feladatok 
ellátásáról szóló megbízási szerződés megszüntetése tárgyában.  
A Képviselő-testület a Jáger Ilonával  ( 2100 Gödöllő, Rozsnyó u. 1.) 2010. augusztus 1. napján 
kötött, de 2012. szeptember 30-ig tartó határozott időre létrejött megbízási szerződést ( a szerződés 
4. pontja alapján ) a mai napon 30 napos felmondási idő közbeiktatásával 2011. április 30. napjára 
rendes felmondással felmondja.  
 
Határid ő: a határozat kiadására: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 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: 
 
128/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a megbízási szerződéssel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester előterjesztését a városi főépítészi feladatok 
ellátásáról szóló megbízási szerződés megszüntetése tárgyában.  
A Képviselő-testület a Szlávik Olgával  ( 2100 Gödöllő, Palota kert 12. 5/2.) 2010. február 1. napján 
kötött, határozatlan időre létrejött megbízási szerződést ( a szerződés 4. pontja alapján ) a mai napon 
30 napos felmondási idő közbeiktatásával 2011. április 30. napjára rendes felmondással felmondja.  
 
Határid ő: a határozat kiadására: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
129/2011. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a megbízási szerződéssel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester előterjesztését az általános könyvvizsgálói 
feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződés megszüntetése tárgyában. A Képviselő-testület a 
KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft-vel (5600 Békéscsaba, Hal u. 3., képviseli:  
Kovácsné Oláh Veronika ügyvezető ) 2002. december 1. napjától kezdődően határozatlan időre 
létrejött megbízási szerződést a mai napon 60 napos felmondási idő közbeiktatásával 2011. május 
30. napjára felmondja.  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy írjon ki pályázatot az általános könyvvizsgálói 
feladatok ellátására. 
 
Határid ő: a határozat kiadására: azonnal 
                  a pályázat kiírására: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási  Iroda útján 
 
 
26. napirend 
Egyebek 
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
A lakástémához kapcsolódóan még elmondta, hogy vannak olyanok, ahol már nem a tulajdonos lakik 
benne, hanem eladta a lakást. Tehát a szocpolt felvette, de már nem is Hatvanba lakik. Ezeknek utána 
kellene járni, hogy esetleg még lehet segélyt is vesz fel Hatvan városától, mert ide van bejelentkezve. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
A szociális törvény lehetőséget ad a lakókörnyezet ellenőrzésére, ennek kapcsán az ilyen dolgok ki 
fognak derülni. 
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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. 
 
 
 
 Püspökiné Horváth Melinda Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


