
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2012. április 26-án a Városháza emeleti kistermében 845órai kezdettel megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
            Papp István bizottsági elnök-helyettes 
 Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 Rodek Antal    bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 dr. Kovács Éva előkészítésben közreműködő 
              Páljános Györgyné jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távol van: 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 
 
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 aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon! 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
144/2012. (IV. 26.) számú jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. április 
26-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 Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött bérleti szerződés 
módosításáról 

   Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 

2. Előterjesztés az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés 
módosításáról 

    Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

3. Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
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Előterjesztő az 1-3. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető" 

 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött bérleti szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
dr. Kovács Éva  
A képviselő-testület a 646/2010. (XI. 25.) számú határozatával döntött arról, hogy az Albert 
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 2011. 
január 1-jével kezdődő hatállyal ötéves határozott időtartamra egészségügyi közszolgáltatási 
szerződést, valamint bérleti szerződést köt. A bérleti szerződés tárgya a hatvani 2713/3 hrsz.-ú, a 
hatvani 5310 hrsz.-ú, a balatonőszödi 247/62 hrsz.-ú ingatlanok, valamint a bérleti szerződés 1. sz. 
mellékletében felsorolt ingatlanok és ingóságok. Ezen bérleti szerződés módosítása vált 
szükségessé, mert egyrészt selejtezés történt, másrészt új eszközök, ingóságok beszerzésére került 
sor, melyre tekintettel szükséges az ingóságok listáját aktualizálni.  
 
 
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: 
 
145/2012. (IV. 26.) számú 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 Társasággal megkötött bérleti 
szerződés módosításáról 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 Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi B. u. 16.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Kft.-vel megkötött bérleti szerződést és 
annak mellékletét a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal módosítja, és egységes 
szerkezetbe foglalja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét 
képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2012. április 27. 
Felelős  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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2. napirend 
Előterjesztés az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella műszaki irodavezető 
Hatvan Város Önkormányzata és az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. között 2005-ben szolgáltatási 
szerződés jött létre a város közigazgatási területén keletkező állati hulladékok elszállítására, 
ártalmatlanítására. A felek a szerződést 2011-ben módosították. A jelenleg hatályos rendelkezések 
szerint az állati hulladékokat a keletkezésüket követő 24 órán belül el kell szállítani az elhelyezett 
konténerből is a kezelő és feldolgozó üzembe. Ezt a tételt nem tartalmazza az érvényes szerződés, 
ezért javasoljuk ezzel kiegészíteni a dokumentumot oly formában, hogy a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda kérésére a jelzéstől számított 24 órán belül az állati hulladékot a szolgáltató 
elszállítja, mely esetben az önkormányzat előzetesen egyeztetett, a szerződés 7. pontjában foglalt 
szállítási költségtérítés adatait alapul véve eseti díjat fizet. A felek előzetesen egyeztették a 
szerződés módosítás tervezetét.   
 
 
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: 

 
146/2012. (IV. 26.) számú jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött 
szolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
   
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel (székhely: 
1097 Budapest, Illatos u. 23.) kötött szolgáltatási szerződést módosítja jelen határozat mellékletét 
képező megállapodás alapján. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szolgáltatási szerződés módosító 
okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2012. május 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős  : Hatvan város Polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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3. napirend 
Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd 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: 

 
147/2012. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését 
befejezettnek nyilvánította.  
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Páljános Györgyné Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


