
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 

2013. január 28-án a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag  
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 
Igazoltan volt távol: 
  Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta  jegyző  
 dr. Paronai Richárd mb. aljegyző  
 Schósz Gabriella irodavezető 
 Rékasi Éva osztályvezető  
 Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
 dr. Veres András  ügyvéd 
 Philipp Frigyes  
 Kis Éva 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. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Papp István legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta 
Papp István bizottsági elnök-helyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Kérte, hogy a 7. napirendi pontot vegyék le a napirendi pontok közül, illetve vegyék fel utolsó 
napirendi pontként az „Egyebek”-et. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki egyetért az általa tett módosításokkal, igennel szavazzon! 

 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta Nádas Sándor bizottsági elnök napirend módosítására tett javaslatát. 

 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, aki a napirendet a módosítással együtt elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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5/2013. (I.28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. január 
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 a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és ügyvezető megválasztásáról, a jegyzett 
tőke emeléséről, valamint a társasági szerződés módosításáról 

 
2. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás társulási megállapodásának módosításáról és a társuláshoz történő csatlakozásról, 
tagfelvételről 

 
3. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeire 

vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés módosításáról 
 

4. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. részére kölcsön nyújtásáról 
Előadó az 1-4. napirendi pontnál: dr. Veres András ügyvéd 

 
5. Beszámoló a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület 2012. évi működéséről 

Előadó: Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 
6. Előterjesztés a hatvani 634 helyrajzi számú, természetben Hatvan, Tompa M. u. 12. szám 

alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
 

7. Előterjesztés Hatvan Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról szóló 
863/2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról 

 
8. Előterjesztés a vagyonkezelési szerződés módosításáról 

Előadó a 6-8. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

9. Előterjesztés a KÖZOP út-híd feladatterv keretében benyújtandó, új vasúti híd építése, 
valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyásáról 
 

10. Előterjesztés a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött, a hatvani hulladéklerakó vízilétesítmény 
üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megszüntetéséről 
Előadó a 9-10. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető  
 

11. Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról 
szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
12. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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13. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
14. Előterjesztés a méhnyakrák elleni védőoltásról 

 
15. Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozásáról 

Előterjesztő az 1-15. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
 

16. Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2013. évi munkatervéről 
Előterjesztő: Nádas Sándor a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
Előadó a 11-16. napirendi pontnál: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 

 
17. Egyebek 

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

1. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata főépítészi munkakörének közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére 

 
2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata főépítészi feladatainak ellátására megbízási 

szerződés alapján 
Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó az 1-2. napirendi pontnál: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és ügyvezető megválasztásáról, a jegyzett tőke 
emeléséről, valamint a társasági szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Tavaly év végén hozta létre Hatvan Város Önkormányzata ezen hulladékgazdálkodással foglalkozó 
Kft.-t 10 millió forint jegyzett tőkével. Akkor még egyszemélyes tulajdonosa volt a Kft.-nek Hatvan 
Város Önkormányzata. Annak érdekében, hogy ne csak Hatvanban, hanem a környező 
településeken is tudja tevékenységét végezni a Kft., ezen községeknek is a Kft. tagjává kellett 
válniuk. Hatvan Város Önkormányzata erre tekintettel úgy döntött, hogy 8,5 millió forinttal 
felemeli a jegyzett tőkét. Ez 2012. december 11. napján megtörtént. Így taggá váltak azok az 
önkormányzatok, akik befizették a felemelt összeget, tehát a társaságnak most 18,5 millió forint a 
jegyzett tőkéje. A cég megkezdte működését, zökkenőmentesen folytatta januártól a 
hulladékszállítási tevékenységet. Időközben öt újabb tag jelentkezett: Palotás, Vanyarc, Kisbágyon, 
Bér és Ecséd. A technika változatlan, jegyzett tőkét kell emelniük, ami által a Kft. tagjává válnak. 
Figyeltünk arra, hogy Hatvan Város Önkormányzatának többsége megmaradjon. A Gt. vonatkozó 
szabályai szerint főszabály, hogy egyszerű szótöbbséggel hozzuk határozatainkat. Ezt az elvet nem 
sértjük azáltal, hogy az új tagok belépnek, tehát Hatvan szavazattöbbsége megmarad. A jegyzett 
tőke 19 millió forintra emelkedik. Mondhatjuk, hogy ez a nagyság végleges. 1-2 jelentkező még 
van, velük az előzetes tárgyalások már folynak. Ennek a tevékenységnek nyilván jelentős 
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tőkeigénye van és ahhoz, hogy a befektetett költségek megtérüljenek, időnek kell eltelnie. Az első 
3-4 hónapban gépeket vásárolunk, felállítjuk a rendszert. Ez az előterjesztés második része, az első 
pedig személyi kérdés. A mostani ügyvezető, Kátai István, ügyvezetői tisztségéről lemondott. Ő a 
cég alapításakor vett részt a feladatok ellátásában, de a szaktudás és a tapasztalat a most 
megválasztásra kerülő, jelenleg a Zrt. vezérigazgatójaként is dolgozó Decsi Ferenc nevéhez 
kötődik, aki megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik. A Zrt. megfelelő módon látta el ezt a 
tevékenységet. Mondhatjuk, hogy gond nélkül vette át a Bio-Pannóniától a tevékenységet. Az ő 
személyében van bizalom, arra tekintettel, hogy a Zrt-ben megszerzett tapasztalatát majd itt is 
megfelelő módon kamatoztatni tudja. Mögötte áll a Zrt-s üzleti múlt. Úgy gondoljuk, hogy ő 
megfelelő ügyvezetője lesz ennek a cégnek. Véleményem szerint február végére kialakul az a kör, 
akik még csatlakozni szeretnének a Kft-hez. Így a térségben meghatározó jelentőségű, majdnem 20 
taggal működő nagy céget hozunk létre.  
 
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: 
 
6/2013. (I. 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 Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és ügyvezető 
megválasztásáról, a jegyzett tőke emeléséről, valamint a társasági szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja felhatalmazza Hatvan  város  polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. 
soron következő, 2013. február 4. napján megtartandó taggyűlésén igennel szavazzon arra, hogy 
2013. február 4. napjával elfogadja Kátai István (an.: Jarábik Katalin, szül.: Budapest, 1960.03.27) 
5130 Jászapáti, Magyar utca 14. szám alatti lakos ügyvezető ügyvezetői tisztégről történő 
lemondását és ennek megfelelően közös megegyezéssel megszüntesse az ügyvezető megbízási 
szerződését a jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően. 
 
Határidő: 2013. március 4. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
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: 
 
7/2013. (I. 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 Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és ügyvezető 



 

  

5 

megválasztásáról, a jegyzett tőke emeléséről, valamint a társasági szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. 
soron következő taggyűlésén igennel szavazzon arra, hogy a társaság taggyűlése a társaság 
ügyvezetőjének a taggyűlés napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra megválassza Decsi 
Ferenc (anyja neve: Farkas Mária Rózsa, lakik: 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A) szám alatti lakost. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. 
soron következő taggyűlésén igennel szavazzon arra, hogy Decsi Ferenc ügyvezető ügyvezetői 
tisztségét a jelen határozat mellékletében foglalt megbízási szerződésben foglaltak megfelelően havi 
bruttó 300.000,-Ft megbízási díj ellenében lássa el, továbbá az ügyvezető jogosult a tevékenysége 
ellátásával kapcsolatban felmerülő, igazolt költségei megtérítésére is. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz és tudomásul veszi, 
hogy Decsi Ferenc (anyja neve: Farkas Mária Rózsa, lakik: 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A) szám 
alatti lakos) a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. ügyvezetését munkaviszony 
keretében a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaságban vállalt vezető tisztsége mellett továbbra is változatlan feltételek 
mellett ellássa. 
 
Határidő: 2013. március 4. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
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: 
 
8/2013. (I. 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 Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és ügyvezető 
megválasztásáról, a jegyzett tőke emeléséről, valamint a társasági szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja hozzájárulását adja ahhoz, hogy a társaság székhelye módosításra 
kerüljön akként, hogy a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti székhely törlésre kerüljön és 
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székhelyként a 3000 Hatvan, Szepes Béla út 2. szám alatti ingatlan kerüljön bejegyzésre. 
 
Határidő: 2013. március 4. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
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: 
 
9/2013. (I. 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 Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és ügyvezető 
megválasztásáról, a jegyzett tőke emeléséről, valamint a társasági szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban 10.000.000,-Ft, azaz 
Tizmillió  forint névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrésszel rendelkező tagja felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő taggyűlésén igennel 
szavazzon a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének  500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint pénzbeli 
hozzájárulással történő felemelésére az alábbiak szerint: 
 
A felemelt üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a társaság taggyűlése: 
 
Palotás Község Önkormányzatát – képviseli: Szabó Mihály polgármester, székhelye: 3042 
Palotás, Kossuth út 1.;  jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig,  
 
Vanyarc Község Önkormányzatát – képviseli: Hrncsjár Mihályné polgármester, székhelye: 2688 
Vanyarc, Veres Pálné út 54.;  jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig,  
 
Kisbágyon Község Önkormányzatát – képviseli: Nagy Attiláné polgármester, székhelye: 3046 
Kisbágyon, Szabadság út 21.;  jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig,  
 
Bér Község Önkormányzatát – képviseli: Matics János polgármester, székhelye: 3045 Bér, Petőfi 
út 32.;  jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig,  
 
Ecséd Község Önkormányzatát – képviseli: Maksa Mátyás polgármester, székhelye: 3013 Ecséd, 
Szabadság u. 139.;  jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja a nonprofit kft. 
taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy elhatározza a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 
500.000,- Ft pénzbeli hozzájárulással történő felemelését, mely készpénz befizetésével történik.   
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A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátották, így a 
törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagokat üzletrészük mellékszolgáltatásra nem 
kötelezi.  
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
tagja akként dönt és nyilatkozza, hogy az új törzsbetétek vonatkozásában elsőbbségi jogát nem 
kívánja gyakorolni. 
 
Palotás Község Önkormányzatát – képviseli: Szabó Mihály polgármester, székhelye: 3042 
Palotás, Kossuth út 1.;  
 
Vanyarc Község Önkormányzatát – képviseli: Hrncsjár Mihályné polgármester, székhelye: 2688 
Vanyarc, Veres Pálné út 54.;  
 
Kisbágyon Község Önkormányzatát – képviseli: Nagy Attiláné polgármester, székhelye: 3046 
Kisbágyon, Szabadság út 21.;  
 
Bér Község Önkormányzatát – képviseli: Matics János polgármester, székhelye: 3045 Bér, Petőfi 
út 32.;  
 
Ecséd Község Önkormányzatát – képviseli: Maksa Mátyás polgármester, székhelye: 3013 Ecséd, 
Szabadság u. 139.; 
 
külön testületi határozat illetve nyilatkozat keretében nyilatkozzák, hogy a társaságnak tagjai 
kívánnak lenni és az új törzsbetétet a fentiekben részletezett arányban meg akarják szerezni. 
 
Fentieken túlmenően külön testületi határozat keretében nyilatkoznak, hogy Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
társasági szerződését teljeskörűen megismerték és annak rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek 
ismerik el. 
Fenti Önkormányzatok külön testületi határozat keretében nyilatkozzák, hogy a felemelt törzstőkét 
készpénz befizetéssel kívánják fedezni, vállalják, hogy az a – fent meghatározottak szerint –  a cég 
bankszámlájára legkésőbb a jelen alapítói határozat napjától számított 20 naptári napon belül 
átutalás útján befizetik. 
 
A tőkeemelés következtében a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 18.500.000,-Ft, azaz Tizennyolcmillió-
ötszázezer forint összegű törzstőkéje 19.000.000,-Ft, azaz Tizenkilencmillió forint összeg lesz. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja igennel szavaz 
arra, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzatok készpénz rendelkezésre bocsátásával 
fedezzék a cég felemelt törzstőkéjét. 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a társasági szerződést módosító okirat aláírására, 
valamint a jegyzett tőke emelés következtében szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban 
szükséges okiratok aláírására.  
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. 
soron következő, 2013. február 4. napján megtartandó  taggyűlésén igennel szavazzon a társasági 
szerződés jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosítására és a társasági szerződést 
módosító okiratot, a jegyzőkönyvet, valamint a változásbejegyzési eljárás során szükséges egyéb 
okiratokat aláírja. 
 
Határidő: 2013. március 4. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról és a társuláshoz történő csatlakozásról, 
tagfelvételről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
2012. augusztusában létrehoztuk, majd szeptember 26-án bejegyzésre is került a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás. Ahhoz, hogy a társulás a későbbiekben 
megfelelő módon tudja képviselni a tagok érdekeit, el tudjon indulni, a Kft. és a társulás felépítése 
párhuzamosan, egymáshoz kapcsolódva működik. Azok a tagok, akik beléptek a Kft.-be, annak 
érdekében, hogy a társulás tagjává is tudjanak válni, szükséges, hogy a társulási tanács őket tagként 
felvegye. A társulási tanács a döntő szerv, melyhez minden egyes tagönkormányzat saját képviselő-
testületének meg kell hoznia azon határozatot, mely felhatalmazza az adott település polgármesterét 
arra, hogy a társulási tanács ülésén szavazni tudjon a tagfelvétel tárgyában. 2013. február 4-én lesz 
majd a társulási tanács ülés, amelyre Hatvan város polgármesterét is fel kell hatalmazni ahhoz, hogy 
igennel tudjon szavazni Palotás, Vanyarc, Kisbágyon, Bér és Ecséd települések csatlakozásához. 
Ezáltal válnak ők majd a társulás tagjává. Az önkormányzati törvénynek van egy fontos szabálya, 
ami azt mondja ki, hogy a társulási tagság ki- és belépés korlátozva van, naptári év első és utolsó 
napjával lehet társulásba belépni, ha az alapító okirat másként nem rendelkezik. Tehát az első feladat 
az, hogy módosítani kell az alapító okiratot, amely módosítás arról szól, hogy az év folyamán 
bármikor lehet csatlakozni a társuláshoz. A továbbiakban felhatalmazzuk Hatvan város 
polgármesterét arra, hogy a társulási tanács ülésén igennel szavazzon Palotás, Vanyarc, Kisbágyon, 
Bér és Ecséd település társulási taggá válásáról. Az egyéb adminisztráció pedig február 4-én, a 
társulási tanács ülésén fog megtörténni.  
 
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: 
 
10/2013. (I. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának módosításáról és a társuláshoz történő 
csatlakozásról, tagfelvételről szóló előterjesztést. 
 



 

  

9 

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy a Társulási megállapodás 
XII./3. pontja kiegészítésre kerüljön az alábbival: 
 
„A társuláshoz csatlakozni az év folyamán – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint – 
bármikor lehetséges.” 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a Társulási megállapodáson átvezetésre kerüljenek a jogszabályi változások. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét arra, hogy a Társulási megállapodás XII./3. pontjának fentiek szerinti 
kiegészítésre, illetve a Társulási megállapodáson a jogszabályi változások átvezetésére igennel 
szavazzon a Társulási tanács ülésén, továbbá felhatalmazza a társulási megállapodás változásokkal 
egybefoglalt hatályos szövegét tartalmazó okirat aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
11/2013. (I. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának módosításáról és a társuláshoz történő 
csatlakozásról, tagfelvételről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a Társuláshoz csatlakozzon Palotás, Vanyarc, Kisbágyon, Bér és Ecséd Község 
Önkormányzatok. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás szövegét, azt magára 
nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
társulási megállapodás aláírására, valamint a fenti pályázattal kapcsolatos valamennyi ügyintézés 
tekintetében Hatvan Város Önkormányzata képviseletére. 
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Határidő: 2013. február 4.  (a társulási megállapodás aláírására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
3. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeire 
vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Ügyvédi ellenjegyzést és földhivatali bejegyzést igényelnek a vagyonkezelési és használati jognak az 
alapítása és bejegyzése. Ennek érdekében a képviselő-testületnek a meglevő önkormányzati 
fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeinek már meglevő okiratát azért kell 
módosítania, mert a Lesznai Anna Szakiskolában is van egy 75 m2 nagyságú konyhai feladatokkal 
ellátott épületrész, amelyre vagyonkezelői és használati jog alapítása szükséges. Ez az okirat 
képviselő-testületi jóváhagyás után bekerül a földhivatalba, ahol a vagyonkezelői és használati jog 
bejegyzésre kerül. Az önkormányzat által meghatározott és ellátandó feladatot a Hatvani 
Városgazdálkodási Zrt. látja el. Érdemi változás tehát az okiratban csak annyi, hogy felkerül q) 
ponttal az okirat második pontjába az a helyrajzi szám és cím, ahol a Zrt. a tevékenységet ellátja, a 
földhivatalban pedig 30 napon belül bejegyzésre kerül a vagyonkezelési és használati jog. 
 
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: 
 
12/2013. (I. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként 
működő épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású intézmények 
konyhaként működő épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződést 
közös megegyezéssel a jelen határozat melléklete szerint módosítja és egységes szerkezetbe 
foglalja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szerződés aláírására. 
Határidő: 2013. február 14. (az okiratok földhivatali benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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4. napirend 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. részére kölcsön nyújtásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Hatvan város már nem fenntartója az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit 
Közhasznú Kft.-nek tekintettel arra, hogy 2012. május 1-től az állam gyakorolja a fenntartói jogokat. 
A város vezetése azonban úgy gondolja, hogy a jövőben sem szabad a kórház kezét elengedni, sőt 
azokban a helyzetekben, amikor nagyobb kórházi cél elérése érdekében támogatást kell nyújtani, 
akkor a városnak ezt meg kell tennie. Jelen esetben is erről van szó. A „Struktúraváltás a járó- és 
fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” című pályázat kiírásra került. Ezen pályázat benyújtására február 1-
től április 15-ig van lehetőség. Szükséges önerő biztosítása 20 millió forint nagyságrendű összegben 
a pályázat beadásához szükséges dokumentáció elkészítéséhez. A város nem véglegesen adja át az 
összeget, kölcsönt kíván nyújtani, amit az államháztartási törvény lehetővé tesz. A kórház a kapott 
kölcsönt csak erre a célra használhatja. Határozott idejű a szerződés, tehát a támogatás rendelkezésre 
állását követő 60 napon belül kell visszafizetnie a kórháznak, de legkésőbb 2013. december 31. 
napjáig. A pénzügyi fedezet az önkormányzat költségvetésében tervezésre kerül. Fontos, hogy a 
város nem ingyen adja ezt a pénzt, hanem a mindenkori jegybanki alapkamat összegével azonos 
mértékű kamat fejében. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző  
Menet közben észrevettem, hogy a végleges álláspont nem került átvezetésre az előterjesztésen, ami 
az utolsó pillanatban tisztázódott. Jelenleg mind az előterjesztésben, mind a kölcsönszerződésben a 
kölcsön lejártának ideje legkésőbb 2014. június 30. napja. Ügyvéd úr helyesen mondta a 2013. 
december 31-ét. Valószínűleg a testületi anyagba is ez lett feltöltve, ezért kérem a bizottságot, hogy 
most először hozzon egy módosító határozatot arra vonatkozóan, hogy legkésőbb 2013. december 
31. legyen a visszafizetés napja.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az előterjesztésbe bekerült, hogy az államháztartási törvény szerint kölcsönt nyújthatunk. Az lenne a 
kérdésem, hogy milyen információt közöl ez? Számomra azt, hogy mivel a kórház állami tulajdon, 
az állam nyújthatna kölcsönt. Tehát a tulajdonos vagy nem tud, vagy nem akar kölcsönt nyújtani erre 
a célra.  
 
dr. Veres András ügyvéd 
Nagyon szűkült a kölcsön megszerzésének lehetősége. A GYEMSZI gyakorlatát ismerve egy 
egyszerű kérdést is több hónapon keresztül húznak, ami miatt nem szabad elveszítenünk egy ilyen 
nagyszabású lehetőséget. A város úgy gondolja, hogy nem szabad a kórházat egy ilyen bizonytalan 
helyzetben magára hagyni, mert ez egy olyan lehetőség, amire már hosszú évek óta várnak. 
Egyébként a számviteli törvény és az önkormányzat könyvelése tartalmazza azt a sort, ami szerint az 
önkormányzat adhat ilyen esetben kölcsönt.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Természetesen szeretném, ha ez a pályázat nyerne. Tudjuk, hogy sok év óta vár a kórház egy új 
műtőblokkra. Amíg miénk volt a kórház, és úgy gondoltuk, hogy valami fontos, gyorsan tudtunk 
dönteni. Egy ilyen nagy szervezet lassú, bürokratikus, és ez baj. Tökéletesen egyetértek azzal, hogy a 
pályázatot be kell nyújtani, remélhetőleg nyer is, ugyanakkor azt gondolom, hogy a tulajdonos, aki 
azt mondta, hogy jobb gazdája lesz a kórháznak, mint mi voltunk vagy tudnánk lenni, nem úgy 
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funkcionál, ahogy akkor mondta. Ezek alapján azt kellene mondanom, hogy nem, de nem 
mondhatom ezt, mert tudom, hogy a kórház érdeke mást kíván. Ha véletlenül nem nyer a kórház a 
pályázaton – amit nem kívánok -, látja-e valaki előre, hogy a város önkormányzata viszont fogja-e 
látni a kölcsönt? 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Bizalmi elven az lehet a biztosíték, hogy egyszemélyes tulajdonosként az állam áll a kórház mögött. 
Egyéb biztosítékot nem is lenne időnk kérni. A lehetőségekhez képest ennyit tudunk tenni, egyébként 
pedig a kórház ezt majd a saját költségvetéséből kezeli.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Az a helyzet, hogy Oroszlán Lajosné képviselő asszony a „róka fogta csuka” elvét mondta el. 
Ugyanis azt mondta, hogy amikor az önkormányzat volt a tulajdonos, akkor milyen jó volt. Ennek 
ellenére ők a Hospinvestnek eladták 1 Ft-ért mondván, hogy az önkormányzat nem jó tulajdonos. 
Utána jó tulajdonos lett. Most már az állam megint nem jó tulajdonos. Az pedig, hogy fizeti vagy 
nem fizeti, megvan gondolom a jogi háttere. Ami pedig kölcsön, azt természetesen vissza kell fizetni. 
Ha elnyerik ezt a nagy pályázatot, szerintem lesz rá mód abból a 2,5 milliárd forintból, hogy ezt a 20 
millió forintot visszafizessék. Emiatt én nem aggódom.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Muszáj reagálnom az elnök úr megszólítására. Azt mondta, hogy 1 forintért eladtuk a Hospinvestnek, 
de ez lerágott gumicsont. Nem adtuk el, és nem volt szó 1 forintról sem. Kezelésbe adtuk. Ez nem 
eladás. Az is egy kényszerhelyzet volt. Pont bizottsági elnök úrral megmérkőztünk már az elmúlt 
években közösen. Nem volt jó az sem, de ez sem jó. Úgy gondolom elmondhatom a véleményemet. 
Abban pedig nem volt vitánk, hogy ezt a pályázatot meg kell lépni. De nem látom a garanciát, 
valamint azt, hogy jobb lett, mert nem lett jobb. Hatvan Város Önkormányzata az elmúlt két évben 
nem volt rossz gazdája a kórháznak. Ahogy most sem az, pedig nem is gazdája. Én csak ezt akartam 
leszögezni. És igenis „róka fogta csuka”, mert szívem szerint azt mondanám, hogy ha elrekviráltad a 
kórházunkat, akkor oldd meg. Mert azt mondtad, hogy viszed, nem is dönthettünk. Most pedig nem 
tudod megoldani? Akkor miért vitted el? Ugyanakkor tudom, hogy ha nemmel szavazok, rosszat 
teszek a kórháznak. Ezt akartam megosztani a jelenlévőkkel.  
 
dr. Veres András ügyvéd 
Egy dolgot szeretnék hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Ha a tényeket nézzük, akkor egy jogszabály 
révén került át a kórház az államhoz. Több rossz döntés közül, ez a legjobb döntés volt, mert ha 
Hatvan város kórháza nem lett volna rajta azon a listán, akkor lehet, hogy most nem lenne 
kórházunk. A kényszer miatt ez a legjobb, ami lehetett. A városnak pedig nem szabad úgy tennie, 
mintha köze sem lenne hozzá, mert az itt lakó emberek mind idejárnak. A város vezetésének érdeke, 
hogy biztonsággal tudjunk ide járni gyógyulni. Azt szoktam mondani, hogy lehet nekem bármilyen 
kapcsolatrendszerem, ha egy infarktussal engem ide visznek. Tehát érdekünk, hogy a város fejlődjön.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Oroszlán Lajosné képviselő asszonynak azért be kell látnia, hogy egy 500 millió forintos pályázatból 
sok minden lesz csinálva, a másik pedig, hogy sok pénzt elköltöttek erre-arra. Be fog költözni a 
röntgen, lesznek nagyon komoly digitális gépek. Azt gondolom a lehetőségekhez képest nagyon 
sokat fejlődött a kórház. Kívülről is rendbe lesz téve, de először belülről lesz megcsinálva. Általában 
ez úgy szokott történni, hogy ha valaki pályázik, akkor már előinformálás van. Ha kiemelt kórház 
lesz, akkor ezt a kórházat már nem tudják „megfúrni”. Az pedig, hogy az állam miért nem ad 30 
millió forintot? Mert az emberek nem fizetnek TB-t, csak mennek. Jelenleg ez a helyzet, és annak 
örülünk, ha megnyerjük ezt a pályázatot.  
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Javaslom, hogy a bizottság jegyző asszony javaslata alapján az előterjesztéshez nyújtson be módosító 
indítványt, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatában és a kölcsönszerződésben a kölcsön 
visszafizetésének határidejeként 2014. június 30. helyett 2013. december 31. szerepeljen. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
módosító indítványról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
13/2013. (I. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
“A Jogi és Ellenőrzési Bizottság az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. részére kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztéshez az alábbi  
 

módosító indítványt 
 
teszi: 
 
“1. Az előterjesztés határozati javaslatában ”a támogatás rendelkezésre állását követő 60 nap, de 

legkésőbb 2014. június 30. napja” szövegrész helyébe ”a támogatás rendelkezésre állását 
követő 60 nap, de legkésőbb 2013. december 31. napja” szövegrész lépjen. 

 
2. Az előterjesztés határozati javaslatának mellékletét képező kölcsönszerződés 1. pontjában a 

”2014. június hó 30. napjáig” szövegrész helyébe a ”2013. december hó 31. napjáig” 
szövegrész lépjen. 

 
3. Az előterjesztés határozati javaslatának mellékletét képező kölcsönszerződés 3. pontjában a 

”legkésőbb 2014. június 30. napja” szövegrész helyébe a ”legkésőbb 2013. december 31. 
napja” szövegrész lépjen.” 

 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
módosító indítvány figyelembe vételével a határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
14/2013. (I. 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. részére kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot - a bizottság módosító indítványának figyelembe 
vételével - elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 16., cg.száma: 10-09-031298) részére 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió 
forint összegű kölcsönt nyújt a „Struktúraváltás a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” című 
pályázat benyújtásához és a kórház műtőblokkjának belső felújításához kapcsolódó – építési 
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engedélyes tervek és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, a szükséges közbeszerzések 
lebonyolítása – pályázati dokumentáció előkészítéséhez. 
 
A kölcsön visszafizetésének határideje: a támogatás rendelkezésre állását követő 60 nap, de 
legkésőbb 2014. június 30. napja. 
 
A kölcsön pénzügyi fedezete Hatvan város 2013. évi költségvetésébe betervezésre kerül, bevételi és 
kiadási oldalon egyaránt. A kölcsön nyújtása a visszafizetésig a folyószámla-hitel keretből kerül 
megfinanszírozásra. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. február 28. (kölcsönszerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
5. napirend 
Beszámoló a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület 2012. évi működéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 
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: 
 
15/2013. (I. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület 2012. évi 
működéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület 2012. évi 
működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2013. február 11. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
6. napirend 
Előterjesztés a hatvani 634 helyrajzi számú, természetben Hatvan, Tompa M. u. 12. szám 
alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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Rékasi Éva osztályvezető 
A néhai örökhagyó Zsengellér Károlyné, a Szociális Szolgálattal volt kapcsolatban házi 
segítségnyújtás keretében, és szabályos végrendeletet hátrahagyva elhunytakor a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatra hagyta az ingatlanát. Mivel az államháztartásról szóló 
törvény rendelkezései alapján az önkormányzat által közfeladat ellátására alapított intézménynek 
nem lehet vagyona, ezért az önkormányzatnak kell tulajdonosává válnia az örökhagyó ingatlanának. 
A hagyatéki eljárás során a közjegyzőnél hagyatéki hitelezői igénnyel lépett fel egy hölgy, Vámos 
Istvánné, aki az általa végzett tevékenység költségeit akkor sem tudta bizonyítani, de számszakilag 
1.600.000 forintban állapította meg az általa végzett tevékenység költségeinek értékét. A határozati 
javaslat második pontja tehát arról szól, hogy bizonyítás nélkül az alpolgármester úr 
kezdeményezzen tárgyalásokat erre vonatkozóan és maximálisan tisztázott legyen az, ami hagyatéki 
vagyonként kifizethetővé válhat. A végrendeletben az örökhagyó rendelkezett az ingóságokról. 
Mivel a Szociális Szolgálat állt kapcsolatban Zsengellér Károlynéval ezért végrendeletének 
érvényesítése szempontjából kérte, hogy az ő közreműködésükkel kerüljön sor az ingóságok 
szétosztására. A határozati javaslat negyedik pontja pedig arról szól, hogy az örökhagyó azt kérte, 
hogy a férje és az ő síremlékét eredeti állapotba az örökös helyrehozza, és ezt a Városgazdálkodási 
Zrt.-n keresztül tudjuk megvalósítani.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Két megjegyzésem lenne. Az egyik, hogy azt értem az előterjesztésből, hogy a Szociális 
Szolgálatnak nem lehet közvetlen vagyona. Viszont az önkormányzat azt meg tudja tenni, hogy 
amennyiben befolyik utána a pénzösszeg vagy fogható javak keletkeznek, akkor azt visszajuttatja a 
Szociális Szolgálat részére. Az örökhagyó részéről nem rossz szándék, hogy a Szociális Szolgálatra 
hagyta az ingóságait. Úgy gondolom, hogy Hatvan Város Önkormányzata akkor jár el helyesen és a 
végrendelet szellemében, ha ezt valamilyen formában visszajuttatja a Szociális Szolgálatnak. A 
másik egy érdekes helyzet azok alapján ami itt le van írva és én csak abból tudok kiindulni, amit 
elolvasok. Azt gondolom, hogy ha a végrendelkező akart volna fizetni azért a tevékenységért, amit a 
hagyatéki követelésben az igényt bejelentő Vámos Istvánné kér, akkor már fizetett volna, hiszen 
előtte fizetett neki. Aztán egyszer csak már nem, aminek szerintem oka van. Én értem, hogy az 
önkormányzat azt mondja, hogy nem tudja alátámasztani. Ha nem tudja alátámasztani, akkor nem 
tudja, ha pedig alá tudja, akkor annyi amennyi. Ez a 200.000 forint hogy jött ki? Mert ha jogtalan, 
akkor jogtalan, ha jogos, akkor jogos. Miért pont 200.000 forint? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez már le van egyeztetve a hagyatéki hitelezővel.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Tehát ennyivel kiegyezne?  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Azért ez gusztustalan, nem úgy gondoljátok? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Pontosan mi? 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem az önkormányzat részéről. Hanem a hagyatéki hitelező részéről. 
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dr. Szikszai Márta jegyző 
Lehet, hogy az, lehet, hogy nem, de ezt nem a bizottsági ülésen feladatunk eldönteni. Nyilvánvaló, 
hogy ő egy ennél jóval magasabb hagyatéki igénnyel lépett fel, aminek mi utána jártunk. 
Elmondása szerint éveken át főzött a néninek. Mi tudjuk, hogy a néni éveken át szociális meleg 
étkeztetésben részesült. Ezeket a hétvégi segítéseit, hogy hétvégén főzött, azt esetleg elismeri, de a 
néni házi segítségnyújtásban is részesült. Állítólag ilyet, hogy bevásárlás, takarítás, ilyesmiket 
csináltak. Előzetesen megvan az egyezség a hagyatéki hitelező, az örökös, illetve az önkormányzat 
között.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Akkor úgy tűnik, hogy ő ezt elfogadja? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Akkor csak annyit szeretnék, hogy valamiféle szándék legyen az örökhagyó végrendelet szerinti 
akaratának teljesítésére, hogy a Szociális Szolgálathoz kerüljön a hagyaték. Hogy milyen formában 
az mindegy.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A szolgálat ezt bőven meg fogja kapni, ha azt nézzük, hogy a költségvetésbe be van építve az ő 
intézményi költségvetésük. Ha nem is ebben az évben, de a következő évben, hiszen jelenleg 
bérleményben működik az intézmény és nekik egy végleges helyet keresünk, ami itt lesz a 
központban. Ezeknek az ingatlanoknak a kisajátítási eljárása jelenleg folyamatban van, és ott 
szeretnénk egy részben már önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban kialakítani nekik ezt a 
megfelelő infrastruktúrával és nagysággal rendelkező helyet. Egyébként már volt ilyen. Akkor a 
Szociális Szolgálat kötött eltartási szerződést egy nénivel, de ugye a szolgálat nem önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv, tehát nem szerezhet vagyont, illetve egyáltalán egy intézménynek 
nem lehet vagyona, mert az intézményi vagyon az önkormányzati vagyon körébe tartozik. 
Természetesen szem előtt tartjuk, hiszen volt már olyan, amikor egy lakást örököltünk és a lakást az 
önkormányzat a tulajdonában megtartotta és a lakásvagyon hasznosítása során egy szociális 
intézményi dolgozó került oda bérlőként, mint közérdekű bérlő.  
 
Rékasi Éva osztályvezető 
A 200.000 forintra visszatérve: ahhoz, hogy ezt az előterjesztést elkészítsük, információkat 
gyűjtöttünk be írásosan a Szociális Szolgálattól és az idősek otthonától, ahová a néni bekerült. Tehát 
a hagyatéki összeget kérő személlyel kapcsolatban: a végrendeletet a néni 2001- ben készíttette és 
Vámos Istvánné körülbelül 2008. környékén lépett be a nénihez. Az összeszedett információk 
alapján tény, hogy időnként látogatta a nénit, elvitte ide-oda, de a néni ezeket mindig ki is fizette. 
Nyilván, ha valamit vitt neki a hölgy azt nem, és ezért került 200.000 forint környékére a hagyatéki 
követelés.  
 
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: 
 
16/2013. (I. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
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polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 634 helyrajzi számú, természetben Hatvan, 
Tompa M. u. 12. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy néhai özv. Zsengellér 

Károlyné tehermentes ingatlanát a  hatvani 634. hrsz.-ú, természetben Hatvan, Tompa M. u. 12. 
sz. alatti ingatlant, valamint az abban lévő ingóságokat mint végrendeleti örökös elfogadja. 
Határidő: 2013. február 4. ( bejelentésre )  
Felelős: Rékasi Éva és Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd meghatalmazottak  

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város 

alpolgármesterét, Szinyei Andrást, hogy a hagyatéki hitelezővel soron kívül tárgyalást 
kezdeményezzen. A Képviselő-testület felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert, hogy 
legfeljebb 200.000.-Ft. erejéig elismerje a hagyatéki hitelező igényét. Az alpolgármester ezen 
összeg erejéig egyezséget köthet a hitelezővel, melynek aláírására felhatalmazza a Képviselő-
testület. Az alpolgármester az egyezséget köteles utólagos jóváhagyás céljából a Képviselő-
testület elé terjeszteni. Az egyezségi okirat aláírását követően a hagyatéki hitelező javára az 
elfogadott hagyatéki teher összege átutalásra kerül. 
Határidő: azonnal, legkésőbb 2013. február 4.  
Felelős: Szinyei András alpolgármester a Jegyzői Iroda útján  

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szociális, Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Szolgálat részére átadja az örökhagyó, néhai özv. Zsengellér Károlyné 
hagyatékát képező, az 1. sz. mellékletben felsorolt ingóságokat azzal, hogy örökhagyó 
végakarata értelmében azok a rászorulók részére kerüljenek felhasználásra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szinyei András alpolgármester a Központi Gondnokság útján  

 
4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy örökhagyó, özv. Zsengellér 

Károlyné végrendeletében leírtak szerint eljárva megbízza a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.-t, hogy az újhatvani temetőben a 32/4. számú sírhely síremlékének 
helyreállításáról előzetes egyeztetés után gondoskodjon. 
Határidő: azonnal ( értesítésre ) 
Felelős: Szinyei András alpolgármester a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 

útján  
 
7. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról szóló 
863/2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Rékasi Éva osztályvezető 
Az alapító okiratokat minden intézménynél és az önkormányzat vonatkozásában is a Magyar 
Államkincstár kezeli és a törvényi változások – attól függetlenül, hogy mi is megismerjük őket – 
első kézből rajtuk keresztül jutnak el hozzánk. Jelenleg a TEÁOR kóddal és a szakfeladatok 
elnevezésével kapcsolatban volt változás. Ezt vezettük át, ezért kell kicserélni az alapító okirat 
idevonatkozó pontjait. 
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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: 
 
17/2013. (I. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratának módosításáról szóló 863/2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratának módosításáról szóló 863/2012. (XII. 13.) számú határozatát (a továbbiakban: határozat) 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„2. Az alapító okirat 5. „Alaptevékenysége” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:” 
„5. Alaptevékenysége: 
          

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
az önkormányzat polgármesteri hivatala, általános, ágazathoz nem köthető 
igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételek és kiadások 

841114 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenysége 
az országgyűlési képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 

841115 Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
az önkormányzati képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások  

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek     

 a országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztásokkal 
kapcsolatos bevételek és kiadások                  

841117 Európai parlamenti képviselő - választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
 az európai parlamenti képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 
841133 Adóigazgatás 

az adók, illetékek, járulékok, járulék jellegű bevételek megállapításával, beszedésével, 
nyilvántartásával, végrehajtásával, visszatérítésével, kiutalásával és ellenőrzésével 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

841173 Statisztikai tevékenység 
 az adatok statisztikai módszerekkel történő felvételével, feldolgozásával, tárolásával, 

átadásával, átvételével, elemzésével, szolgáltatásával, közlésével, valamint 
közzétételével kapcsolatos bevételek és kiadások 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 az önkormányzat, valamint a jogi személyiségű és a többcélú kistérségi társulás által a 

felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az intézmény által 
kapott intézményfinanszírozás 

 842421 Közterület rendjének fenntartása 
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 a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-
felügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és 
felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett 
rendészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételek és kiadások 

842531 Polgári védelmi ágazati feladatai 
az egyes igazgatási ágazatok jogszabályban meghatározott polgári védelmi 
tevékenységekkel összefüggő sajátos feladataival kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

882111 Rendszeres szociális segély 
a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére 
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális 
segéllyel, valamint a rendelkezésre állási támogatással kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem 
lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik 
viseléséhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott 
rendszeres támogatással kapcsolatos bevételek és kiadások 

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem 
lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik 
viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén 
nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételek és kiadások 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára folyósított pénzbeli 
ellátással kapcsolatos bevételek és kiadások 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
a kiegészítő gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos bevétele és kiadások 

882119 Óvodáztatási támogatás 
 az óvodáztatási támogatással kapcsolatos bevételek és kiadások 

 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
 a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek 

fennállása esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési 
támogatást magában foglaló lakhatást segítő ellátással kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
 a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzően a közszolgálati vagy más 

szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, 
lakásvásárlási, letelepedési támogatásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 

 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 a bérpótló juttatásra jogosult személy 2-4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű 

munkaviszony keretében, napi négy órás munkaidőben történő - külön 
kormányrendelet alapján szervezett - foglalkoztatásával kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása 
 a bérpótló juttatásra jogosult személy 2-12 hónap időtartamra szóló, határozott 

idejű munkaviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő - külön 
kormányrendelet alapján szervezett - foglalkoztatásával kapcsolatos bevétele és 
kiadások 

 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
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 a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása, vagy országos 
közfoglalkoztatási program támogatása keretében - külön kormányrendelet alapján - 
szervezett, a bérpótló juttatásra nem jogosultak legfeljebb 12 hónapig történő 
foglalkoztatásával kapcsolatos bevételek és kiadások” 

 
2. A határozat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„6. Az alapító okirat 11 „Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)”  
 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:” 

„11.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közszolgálati illetve közalkalmazotti, melyre a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
továbbá munkaviszony is, melyre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvény az 
irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.” 

3. A határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 
 
Határid ő: 2013. február 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
8. napirend 
Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Rékasi Éva osztályvezető 
Amikor a vagyonkezelési szerződést az önkormányzat és a Futball Club Hatvan Egyesület aláírta, 
utána történtek olyan törvényi változások, amelyeket átvezettünk a vagyongazdálkodásról szóló 
rendeletünkben. A Futball Club kimagasló sport tevékenységet folytat. Működéséhez úgy gondoltuk, 
hogy fontos lenne, hogy a vagyonkezelési szerződésben megállapított vagyonkezelői díjtól 
esetlegesen mentesüljön, mivel ezt a törvényi rendelkezések lehetővé is teszik. Ezért javasoltuk, 
hogy a vagyonkezelési szerződés akként módosuljon, hogy a vagyonkezelői díj ne terhelje a Futball 
Clubot. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Úgy gondolom, hogy akkor is, amikor ez a vagyonkezelői szerződés megköttetett – bár tudom, hogy 
jogszabály írta elő – az, hogy az önkormányzat átteszi az egyik zsebéből a pénzt a másikba és közben 
ezt dokumentálja, ez ugye fölöslegesnek tűnik, de a jogszabály ezt írja elő. Tehát, hogy az 
önkormányzat odaadta a támogatást az FC Hatvannak, ugyanakkor beszedett tőle bruttó két millió 
forint bérleti díjat körülbelül. Tehát ha erről van szó, hogy ne járassuk meg a pénzünket, akkor 
rendben. Ugyanakkor – hangsúlyozom, hogy nem vagyok foci ellenes – ha ez úgy történne, hogy ezt 
az összeget a tervezés során az FC Hatvannak juttatott támogatásból levonjuk, akkor ugyanott 
vagyunk. Még ezt sem mondanám, mert az előterjesztésben ott van, hogy kiváló sport teljesítményt 
nyújtanak, tehát én szeretném, hogy ebből valamennyit visszakapjon vagy maradjon nála. 
Ugyanakkor több olyan kiváló teljesítményt nyújtó sportegyesület van Hatvan városában, akár 
kézilabdások, - csak hogy egyet említsek – amely tényleg kiváló teljesítményt nyújt és nem kap 
ingyenes használati lehetőséget csak kedvezményeset, ugyanakkor az anyagi támogatás kevés. Azt 
szeretném mondani, hogy én akkor tudnám támogatni, ha ez nem az FC Hatvanhoz kerülne a 
tervezés során, és egy arányos elosztásra kerülne sor más kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó 
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sportegyesületek számára, másnak is jutna ebből a 10 millió forintból. Ha ezt ebben a formában 
elfogadjuk, akkor azt mondom, hogy ő megkapja amit eddig, és erre még ezt is megkapja. Én azt 
mondom, hogy ne így legyen, hanem legyen úgy, hogy ha kitartóan tevékenykedek és eredményesen, 
az legyen figyelembe véve akkor is, amikor megkapom a támogatást, és ebből az összegből kapjon 
kedvezményes lehetőséget más kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportegyesület is. Ezért nem is 
fogom megszavazni a javaslatot.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Annyit szeretnék még mondani, hogy a vagyonkezelési jogot alapító okiratban az a vagyonkezelői 
jog tartalma, hogy a vagyonnal sajátjaként gazdálkodik, persze nyilvánvaló, hogy nem idegenítheti el 
és nem terhelheti meg, tehát más jogügylethez fedezetül, biztosítékul nem adhatja. Viszont ennek a 
pályának jelentős fenntartási költségei is vannak, amelyet a vagyonkezelő megfizet. Emellett a 
vagyonon jelentős beruházásokat végez, öltőző felújításra, gyepesítés, a lelátók rendezésére került 
sor. Nyilvánvalóan ez a vagyonkezelési jogviszonynak a jellegéből fakad, de ő ezt nem tolja vissza a 
tulajdonosra, mint adott esetben egy sima bérlő. A bérleti jogviszonyban csak a karbantartási 
feladatok terhelik a bérlőt, ami értéknövelő hatással bír, az általában a tulajdonos feladata szokott 
lenni.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
18/2013. (I. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a vagyonkezelési 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 2013. január 1. napjától a hatvani 
2638/2, 2639 és 2640 hrsz.-ú ingatlanokon fennálló  a FUTBALL CLUB HATVAN EGYESÜLET-
et megillető vagyonkezelői jog gyakorlását ellenérték nélkül biztosítja. 

 A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
vagyonkezelői szerződést módosító okirat aláírására. 

 
Határid ő: 2013. február 15. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Megkérte Philipp Frigyest, hogy mutatkozzon be a következő napirendi pont előtt.  
 
Philipp Frigyes 
Philipp Frigyes vagyok. Január 31-én tárgyalja a kKépviselő-testület a megbízásomat. Építész 
mérnök vagyok, a Műegyetemen végeztem. 25 évig voltam Vác főépítésze. Az a megtiszteltetés ért, 
hogy Hatvan város megkeresett, hogy segítenék-e a továbbiakban. Minden segítséget megpróbálok 
megadni. Nagymaroson élek, két felnőtt gyermekem van.  
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Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Megköszönte a bemutatkozást. 
 
9. napirend 
Előterjesztés a KÖZOP út-híd feladatterv keretében benyújtandó, új vasúti híd építése, 
valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
A 2012. november 29-i testületi ülésen felhatalmazásra került polgármester úr arra, hogy a NIF Zrt-
vel az együttműködési megállapodást kösse meg azzal a kikötéssel, hogy azt követően utólagos 
jóváhagyásra a képviselő-testület elé be kell terjesztenie.  
 
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: 
 
19/2013. (I. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a KÖZOP út-híd feladatterv keretében benyújtandó, új 
vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a KÖZOP út-híd 
feladatterv keretében benyújtandó, új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút 
kereszteződésének átépítése tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges, a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodást, amely a határozat mellékletét képezi. 
 
Határid ő: 2013. február 1. (közzétételre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
10. napirend 
Előterjesztés a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött, a hatvani hulladéklerakó vízilétesítmény 
üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megszüntetéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
A vízi létesítmények üzemeltetését a rekultiváció alatt álló hulladéklerakónál, a Bio-Pannónia 
Kft.végezte, de ezt célszerű megszüntetni, mivel a hulladékszállítási tevékenységet sem a Bio-
Pannónia Kft. végzi már, ezért február 1-i hatállyal kellene megszűntetni ezt a szerződést.  
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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: 
 
20/2013. (I. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött, a hatvani 
hulladéklerakó vizilétesítmény üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megszüntetéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 1-i hatállyal közös megegyezéssel 
megszünteti a Bio-Pannónia Környezetvédelmi és Hulladékfeldolgozó Kft.-vel 2008-ban kötött 
Vízilétesítmény üzemeltetési jogának átruházásáról szóló megállapodást. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező 
Vízilétesítmény üzemeltetési jogának átruházásáról szóló megállapodást megszüntető okirat 
aláírására, valamint a vízjogi engedély Hatvan Város Önkormányzata nevére történő átírásának 
kezdeményezésére. 
 
Határidő: 2013. február 28. (a megállapodást megszüntető okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
11. napirend 
Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról 
szóló 49/2008. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
Ebben az évben Hatvan Város Önkormányzata a kitüntetett vállalkozásoknak bruttó 500.000.-Ft. 
értékben kíván reklám, vagy hirdetési felületeket felajánlani a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. által használt és általa meghatározott felületeken, illetve pontosításra kerültek még az eljárási 
szabályok.  
 
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: 
 
21/2013. (I. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek 
alapításáról és adományozásáról szóló 49/2008. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
12. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II.23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
2013. január 1-től az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények állami fenntartásba 
kerültek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba történő beolvadással. Ezzel kapcsolatban a 
vagyongazdálkodással kapcsolatos szabályokat módosítani kell, hiszen az intézményvezetőknek 
felhatalmazást adtunk korábban az önkormányzati vagyontárgyak használatára és hasznosítására. 
Táblázatban megpróbáltuk összefoglalni a változásokat, amely függeléke lesz a rendeletnek, hogy 
milyen helyiségeket, mekkora értékben lehetne bérelni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Egy kérdésem lenne. Mit jelent az, hogy a KIK által fenntartott intézmény? Mert ugye ők a 
fenntartók és mi vagyunk a működtetők. Tehát gyakorlatilag itt a függelékben az általunk 
működtetett iskolákra ez vonatkozik, ez az összeg hozzánk folyik be, és nem a fenntartóhoz. Ez alól 
nyilván kivétel a DISZI. 
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
Igen, de a kollégium a miénk.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Azt tudom. Akkor ezt nem a KIK adta meg, hanem mi kalkuláltuk ki?  
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
Nem a KIK, mi kértük be az intézményvezetőktől az adatokat.  
 
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: 
 
22/2013. (I. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
11/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
13. napirend 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
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dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
A rendeletet a helyi önkormányzatokról szóló törvény miatt kell módosítani, mert a képviselő-
testület nem ruházhatja át hatásköréből az államháztartáson kívüli forrás átvételét, átadását, így a 
civil szervezetek számára nyújtott pénzügyi támogatásról nem dönthetnek az illetékes bizottságok. 
Eddig a bizottság döntött, mostantól a képviselő-testület fog.  
 
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: 
 
23/2013. (I. 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 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
14. napirend 
Előterjesztés a méhnyakrák elleni védőoltásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 
Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
Önkormányzati rendelet rendelkezik a 15. életévüket betöltő, Hatvanban lakóhellyel rendelkező 
lányok méhnyakrák elleni védőoltásáról. Az előző éveknek megfelelően ebben az évben is a Silgard 
oltóanyaggal történne az oltás, amelynek gyártója az MSD Pharma Hungary Kft. Az általuk 
megadott adatok szerint egy adag védőoltás bruttó 17.325 forintba kerülne. A határozati javaslat első 
része szól arról, hogy polgármester urat felhatalmazza a képviselő-testület, hogy erre az oltóanyagra 
megkösse a szerződést, illetve a második rész, hogy az oltóanyagra szükséges összeget a 2013. évi 
költségvetésbe betervezzék.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Én úgy tudom, hogy ezt az oltást körülbelül a jogosultak 70% veszi igénybe.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Van olyan szülő, aki a kötelező védőoltásra sem viszi el a gyermekét.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kellő tájékoztatást kapnak a tanárok és szülők? 
 
Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
Természetesen minden évben kiküldünk egy tájékoztató levelet a szülőknek, és a szülőnek kell 
nyilatkozni arról, hogy ő kéri-e a gyermeke részére ezt az oltást, illetve arról is, ha nem kéri.  
 
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: 
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24/2013. (I. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a méhnyakrák elleni védőoltásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák elleni védőoltást 2013. évben  a 
Silgard J07BM01 vakcinával biztosítja, tekintettel arra, hogy ez az oltóanyag a humán 
papillómavirus 6-os, 11-es, 16-os és 18-as típusai által okozott megbetegedések ellen nyújt 
védelmet. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Hatvan város 
polgármesterét, hogy az MSD Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1095 
Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) szállítási szerződést kössön, az oltóanyag szállításáról. 
 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák elleni védőoltás pénzügyi 
fedezetét 5.405.400,- Ft összegben a 2013. évi költségvetésébe betervezi.  
 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
 
15. napirend 
Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 
Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
A gyermekvédelmi törvény rendelkezik arról, hogy a 20.000 főnél több állandó lakossal rendelkező 
település kötelező feladata a gyermekek átmeneti gondozása. Ezt eddig az Egri Kistérségi Többcélú 
Társulással oldottuk meg, viszont a társulás 2012. december 31-i dátummal megszűnt. Ahhoz, hogy 
az önkormányzat a kötelező feladatának eleget tudjon tenni, a területi ellátási kötelezettség 
figyelembe vételével Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú Társulással kötnénk meg ezt a bizonyos 
szerződést. Ennek a szerződésnek a feladat ellátása 70.897 Ft/hó lenne, tehát az előzőekben, 2012. 
december hónapban elfogadott összeg nem elegendő. Egyrészt magáról a szerződés megkötéséről, 
másrészt pedig az összeg megemeléséről kell döntést hozni. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Azt szeretném kérdezni – tudom, hogy kötelező, tehát nincs is ezzel probléma –, hogy az összeg 
készenléti díj, vagy lefedi a teljes összeget? Tehát ha egy gyereket 365 napra elhelyezünk, akkor 
további összeget nem kell fizetni, mert ez lefedi? 
 
Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
Igen. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
25/2013. (I. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a gyermekek átmeneti gondozásáról 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 gyermekek átmeneti gondozása érdekében a Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulással (székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. képviselője: Faragó László elnök) a jelen 
határozat mellékletét képező ellátási szerződést megkösse. 
 
Határidő: 2013. február 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági 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: 
 
26/2013. (I. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek átmeneti gondozása   feladat 
ellátására a 2013. évi költségvetésében 850.767,- Ft -ot elkülönít.  
 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 837/2012. (XII.13.) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
  
Határidő: 2013. február 1. (közzétételre) 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Jegyzői Iroda útján 
 
16. napirend 
Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2013. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Nádas Sándor a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Azt szeretném kérdezni, hogy a június, július és szeptember miért maradtak ki. A júliust azt tudom, 
mert akkor szabadságon vannak. Miért nincsen tervezve? Nincs kötelező napirend, vagy valami más 
oka van? 
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
Véleményem szerint nincs kötelező napirend. 
 
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: 
 
27/2013. (I. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága a képviselő-
testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 26. § (1) és (2) bekezdése alapján 2013. évi munkatervét a jelen határozat 
melléklete szerint elfogadja. 
A bizottság felkéri a bizottság elnökét és a jegyzőt, hogy a bizottsági ülések előkészítését a 
munkaterv szerint szervezzék. 
 
Határidő: 2013. február 8. (tájékoztatásra) 
Felelős: a Jogi és Ellenőrzési Bizottsági elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
17. napirend 
Egyebek 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A kastélyberuházás kapcsán kérdezném, hogy amikor a kastély felújítása elindul, akkor a 
Grassalkovich Művelődési Ház fog-e működni? Tudjuk-e már, hogy hol fogjuk működtetni azokat a 
funkciókat, amik most ott vannak, mert az ott folyó tevékenységek lényegesek a város életében, és ha 
nem gondolkodunk jó előre, akkor ellehetetlenítjük a működésüket. Akár bérbevétellel, vagy 
együttműködési megállapodás révén ez megoldható lenne. Most nem is kérek választ, de ez 
véleményem szerint nagyon fontos kérdés. Én biztosan azt csinálnám, hogy felmérném milyen 
funkciók vannak ott, hova fogom elvinni onnan átmeneti helyre, vagy egyáltalán mikorra. Lehet, 
hgoy nem is ideiglenes helyet kell neki találni, hanem egy végleges helyet.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Én úgy tudom, hogy mivel ez a rész egy kerítéssel elszeparált terület – ugyan a múzeumnak része 
lesz –, de ugyanúgy fog működni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Tehát úgy van tervezve. Akkor csak ideiglenesen kell eltenni valahova. Ez eggyel jobb hír.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ugyanúgy lesznek koncertek az udvaron, és ugyanúgy lehet használni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Értem, de ha elkezdődik a felújítás, akkor onnan ki kell pakolni. Az oda kötődő civil szervezetek 
munkája akár el is lehetetlenülhet, ha nem gondolkodunk időben.  
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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, és zárt ülést rendelt el. 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Papp István Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 tag elnök 
 
 
 


