
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2012. május 14-én a Városháza emeleti kistermében 730órai kezdettel megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
            Papp István bizottsági elnök-helyettes 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 Rodek Antal    bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
              Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
148/2012. (V. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. május 
14-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 

1. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött 
haszonkölcsön szerződés módosításáról 

 Előadó: dr. Veres András 
 

2. Előterjesztés a hatvani 2713/6 hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelésbe adásáról, valamint az 
önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 

3. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel együttműködési keretmegállapodás 
megkötéséről 

 Előterjesztő az 1-3. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
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1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött 
haszonkölcsön szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az önkormányzat és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. közszolgáltatási 
szerződést kötött, ami a szociális földprogramhoz kapcsolódik. A Zrt. végzi a szociális földeknél az 
olyan jellegű munkálatokat, amihez nagyobb gépi erő szükséges, ezután kapják meg a földet azok, 
akik a szociális földprogramra jelentkeznek konyhakertként művelésre. Tartoznak még ide olyan 
földek, ahol szántó jellegű művelés folyik. Illetve jelen előterjesztés tárgya, hogy rét művelési ág 
kerüljön a szerződésbe beépítésre, méghozzá azért, mert a terület alapú támogatást a Zrt. ezután is 
megkapja. Ezért szükséges most ezt a szerződést ezzel kiegészíteni. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
149/2012. (V. 14.) 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.-vel megkötött haszonkölcsön szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata, 
mint haszonkölcsönbe adó és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhelye: 
3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.), mint haszonkölcsönbe vevő között 2011. október 27. napján 
megkötött haszonkölcsön szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja és 
egységes szerkezetbe foglalja. 
A képviselő-testület a haszonkölcsön szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegű haszonkölcsön szerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: 2012. május 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

3 

 
2. napirend 
Előterjesztés a hatvani 2713/6 hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelésbe adásáról, valamint az 
önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez az ingatlan a kórháznak a kastély felé eső részénél létrejövő újonnan kialakuló helyrajzi számú 
ingatlan. Ez a terület a Magyar Vadászati Múzeum beruházáshoz kapcsolódik. Itt különféle 
turisztikai jellegű, közösségi teret kialakító fejlesztések fognak megvalósulni. Ahhoz, hogy a 
pályázati feltételeknek eleget tudjunk tenni, ezt a területet vagyonkezelésbe kell adni, a projektet 
megvalósító, és az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Kft.-nek. A vagyonrendelet értelmében az értékét felbecsültettük ennek az 
ingatlannak. A nemzeti vagyonról szóló új törvény szerint lehetőség van arra, hogy önkormányzati 
feladat ellátása céljából ezt az ingatlant ingyenesen oda tudjuk adni. Ehhez a rendeletet is 
módosítani kell, mert most vettük észre, hogy a rendeletünk nem áll összhangban a nemzeti 
vagyonról szóló törvénnyel. Ezután nem csak kötelezően ellátandó önkormányzati feladat átadása 
esetén adható át ingyen a feladat ellátását szolgáló vagyon, hanem bármilyen, tehát önként vállalt 
önkormányzati feladat ellátása esetén is.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
150/2012. (V. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2713/6 hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelésbe 
adásáról, valamint az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
   
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft. és Hatvan Város Önkormányzata 
között megkötésre kerülő, a hatvani 2713/6 hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelésbe adásáról szóló, jelen 
határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződést és hozzájáruló nyilatkozatot, valamint 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés és a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. A 
vagyonkezelési szerződés leghamarabb az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 
23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2012. (……) önkormányzati rendelet hatályba 
lépésének napján írható alá. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az okiratok földhivatali 
benyújtásáról.  
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Határid ő: 2012. május 16. (aláírásra és földhivatali ügyintézésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
151/2012. (V. 14.) számú jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2713/6 hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelésbe 
adásáról, valamint az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel együttműködési keretmegállapodás 
megkötéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Június 12-e és 15-e között a Bosch részéről gyártói konferencia megrendezésére kerül sor, mellyel 
kapcsolatosan az önkormányzatnak szorosan együtt kell működnie a Bosch-sal, aki kéréseket 
fogalmazott meg az önkormányzat felé, amelyek az előterjesztésben olvashatóak. A Bosch kéri, 
hogy kerüljenek zászlótartók elhelyezésre az északi elkerülő úton, valamint szeretnének az M3-as 
autópályánál plakátot elhelyezni. Ezen időszak alatt kérik az önkormányzatot, hogy fokozottabban 
figyeljen a köztisztaságra. Ezzel kapcsolatosan megállapodás megkötése szükséges, mert ezért 
bizonyos díjakat fizet majd a Bosch. Szükséges felhatalmazni polgármester urat, hogy ezt a 
megállapodást aláírhassa. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Örülök, hogy az önkormányzat és a Bosch között egyre szorosabb a kapcsolat, mert minél 
szorosabb a kapcsolat, annál többet profitálhat a város belőle. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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152/2012. (V. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel együttműködési 
keretmegállapodás megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) 
együttműködési keretmegállapodást kössön, melyben szabályozásra kerülnek az alábbiak: 

− az északi elkerülő úton minden második közvilágítási lámpaoszlopra elhelyezésre kerülő 
zászlótartók használata, 

− az önkormányzat tulajdonában álló hatvani 0422/4 hrsz.-ú szántó, erdő művelési ágú 
földrészleten, mely természetben az M3-as autópálya mellett található, óriásplakát 
elhelyezése, 

− a konferencia szempontjából jelentős önkormányzati kezelésben lévő területeken fokozott 
településtisztasági és zöldfelület-gondozási feladatok. 

 
Határid ő: 2012. május 15. (együttműködési keretmegállapodás megkötésére) 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
153/2012. (V. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel együttműködési 
keretmegállapodás megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Robert Bosch Elektronika Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) óriásplakátot helyezzen 
el a hatvani 0422/4 hrsz.-ú szántó, erdő művelési ágú földrészleten és az ezzel kapcsolatos hatósági 
eljárási és egyéb cselekményeket lefolytassa teljes körű felelősségvállalással. 
 
Határid ő: 2012. május 15. (határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését 
befejezettnek nyilvánította.  
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Püspökiné Horváth Melinda Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


