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

2013. január 31-én a Városháza emeleti kistermében 800órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Kis Éva 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. 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta 
Papp István bizottsági elnök-helyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 

 
Kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
30/2013. (I.31.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. január 
31-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 Szent István Római Katolikus Egyházközség és Hatvan Város 
Önkormányzata közötti – a hatvani 0364 hrsz.-ra vonatkozó – ajándékozási szerződés 
megkötéséről 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 

 
2. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet alapításáról  

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
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3. Előterjesztés a Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos tagsági 

jogviszonnyal kapcsolatos döntésre 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 

4. Előterjesztés a köznevelési feladatok állami fenntartásba vételéhez kapcsolódó 
vagyonhasználati és vagyonkezelési  szerződések megkötéséről 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Szent István Római Katolikus Egyházközség és Hatvan Város Önkormányzata 
közötti – a hatvani 0364 hrsz.-ra vonatkozó – ajándékozási szerződés megkötéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az újhatvani temető tulajdonjogának átvételéről szól ez az előterjesztés. Az elkerülő út építésével 
különféle ingatlanokat érintő rendezetlen helyezetek alakultak ki, ami abból fakad, hogy a 
temetkezések során az ingatlanok határait nem tartották be, így ott egy útra rátemettek. Kegyeleti 
okokból arra törekedtünk, hogy az ingatlannak a határai – a mellette lévő ingatlanok tulajdonosaival 
történt megegyezés alapján – áthelyezésre kerüljenek úgy, hogy az említett temetkezések a temető 
határain belül essenek. A Váci Egyházmegyével történt egyeztetés alapján az Újhatvani 
Egyházközség hajlandóságot mutat arra, hogy ingyenesen átruházza Hatvan Város Önkormányzatára 
a temető egészét. Így lehetőség lesz arra, hogy a Városgazdálkodási Zrt. a közszolgáltatási szerződés 
keretében ezt a temetőt is üzemeltesse. Reméljük, hogy az önkormányzat jó gazdája lesz ennek a 
temetőnek és a kegyeleti elvárásoknak megfelelő, méltó körülményeket tud biztosítani a 
hozzátartozók részére. Arra gondolok, hogy legyen megfelelő kerítés, ravatalozó, gyűjtőterület, 
sírhely gazdálkodás. Nyilvánvaló, hogy az eddigi temetkezésekkel nem tudunk mit kezdeni. 
Remélhetően a Zrt. a közszolgáltatás keretében hasonló színvonalú szolgáltatást nyújt majd, mint a 
belvárosi temetőben. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nagyon örülök, hogy eljutottak idáig a dolgok, mert hosszú évek óta folynak már a tárgyalások. 
Tényleg örülök, hogy végre sikerült. Biztos vagyok benne, hogy az újhatvani városrésznek is néhány 
év múlva hasonló színvonalú temetője lesz, mint az óvárosi temető. Az egyház is ajándékba kapta a 
90-es évek elején a temetőt, tehát most ezt az ajándékot adja vissza.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Nem konkrétan a témához kapcsolódik, igaz én is tapasztaltam, hogy az újhatvani temetőben a 
telekhatárokon kívül helyeztek el sírokat. Viszont a belvárosi temetőben is előfordul, hogy a ’48-as 
emlékmű mellett 10 méternyire van egy hatalmas kripta. Véleményem szerint a gondnokkal vagy 
szakértővel ki kell méretni, hogy hol van az a hely, ahova sírokat lehet elhelyezni. Lehet, hogy 
egyedül vagyok ezzel a véleménnyel, de én nem engedélyeztem volna oda, arra a helyre azt a kriptát. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
A kerítést körbe kellene ültetni tujával, hogy ne lehessen belátni, ha elmegyünk a temető mellett. 
Amikor megnő, meg kell nyírni őket, és nagyon szépek lesznek.  
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Papp István képviselő úr véleményét alátámasztván: a korábbi években, amikor megkezdtük az 
óvárosi temető rendbe tételét, és a Temető utca felőli kerítés mögül az elöregedett fák kivágásra 
kerültek, mert belenőttek a kerítésbe, akkor mit kaptam a Temető utcai lakóktól?! Hogy kimennek az 
udvarra és belátnak a temetőbe? Tehát ez jogos igény a lakosság részéről. Egyébként pedig 
magánemberként is tiszteletben tartom, amit Papp István képviselő úr mondott, de egyébként 
tapasztaltam, hogy nagyon sokan fordultak hozzám, hogy azonnal ültessünk oda valamilyen gyorsan 
növő növényt, hogy amikor kinéz az ember az ablakon, vagy kimegy az udvarra, ne azt kelljen 
néznie. Szerintem szép is. Aki pedig látni akarja, hogy mi van ott, az majd bemegy.  
 
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: 
 
31/2013. (I.31.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szent István Római Katolikus Egyházközség és 
Hatvan Város Önkormányzata közötti – a hatvani 0364 hrsz.-ra vonatkozó – ajándékozási szerződés 
megkötéséről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy Hatvan Város 

Önkormányzata a határozat 1. számú mellékletét képező ajándékozási szerződést 
megajándékozottként megkösse a Szent István Római Katolikus Egyházközséggel, mely 
keretében az egyházközség ajándékozás jogcímén átruházza a kizárólagos tulajdonát képező és a 
Hatvani Járási Földhivatal Ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 0364 hrsz. alatt felvett ingatlan 
(újhatvani temető) tulajdonjogát Hatvan Város Önkormányzata javára. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Szent István Római Katolikus 

Egyházközséggel megkötendő ajándékozási szerződés aláírására, és a tulajdonjog 
megszerzésével kapcsolatos eljárásokban Hatvan Város Önkormányzata, mint megajándékozott 
teljes körű képviseletének ellátására. 

 
Határidő: 2013. február 15. (az okiratok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet alapításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A szövetkezeti törvényt 2012-ben módosították, és ez a módosítás lehetővé tette, hogy természetes 
személyeken kívül helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű 
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társulása is tagja lehessen szociális szövetkezeteknek. Jelenleg a szociális szövetkezetek pályázat 
útján támogatásban részesülhetnek, amennyiben munkanélkülieket foglalkoztatnak a szövetkezetek 
tevékenységi körében. Ezzel párhuzamosan a közétkeztetés reformja, jobbá tétele is kormányzati 
szinten napirenden van. A különféle adalékanyagok helyett a természetes anyagokból készülő, 
különösen a gyermekek közétkeztetésében felhasználható nyersanyagokról van szó. Ezért is született 
meg az ötlet, hogy az önkormányzat részvételével, hatvani természetes személyek bevonásával, 
szociális szövetkezetet hozunk létre, amely zöldségeket fog termeszteni a Városgazdálkodási Zrt.-vel 
szorosan együttműködve, ami által a munkanélküliségen is tudunk segíteni, illetve a közétkeztetés 
számára megfelelő minőségű alapanyagot tudunk előállítani. Dr. Veres András ügyvéd úr az alapító 
okiratot a jogszabályoknak megfelelően elkészítette, és az a javaslat, hogy az önkormányzat 100.000 
forint részjeggyel vegyen részt ebben a szövetkezetben. Az önkormányzat ebben a szövetkezetben 
nem mint alapító, nem mint kinevezési jogkör gyakorlója választja ki a többi személyt, hanem 
elfogadja, hogy azokkal társul. A szövetkezetben az önkormányzatnak a természetes személyekét 
meghaladó többletjogosítványai nincsenek, mert ugye a szövetkezetben alapelv az egy tag, egy 
szavazat döntéshozatali mód. Ilyen módon a lakosság, a civilek bevonásával egy újfajta, 
önkormányzati körökben eddig ki nem próbált kezdeményezés indulhat el.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Azzal kezdeném, hogy a szövetkezetek, a TSZ-esítés nem volt olyan rossz. Egyébként egy 
szenzációs ötletnek tartom. Azokon az előnyökön túl, amelyeket jegyző asszony említett és az 
előterjesztés is hivatkozik, az elhanyagolt, műveletlen területeken nem a parlagfű irtására kell 
koncentrálni, hanem egyéb más feladatokra. Bízom benne, hogy ez kiválóan fog működni, hiszen 
gyakorlatból tudjuk, hogy az érdekközösségek, az érdekazonosságon alapuló szerveződések 
működnek mindig a legjobban. Itt a tagok érdekközössége, érdekazonossága tetten érhető. Lesz egy 
kérdésem, egy érdemi kifogásom és kettő formai észrevételem. A formaival kezdeném: az alapító 
okirat 2.5.3. b) pontjában a 15 időtartam mi lenne? Gondolom 15 napról van ott szó.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen, 15 nap.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ez csak egy sajtóhiba, és van még egy, kicsivel feljebb. A 2.4.1. b) pontban egy plusz enter 
nyomódott és automatikusan továbblépett a c) pontra. Ez is sajtóhiba, csak ugye ez az előterjesztés 
beterjesztésre kerül.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Akkor javasolnám módosító indítvány előterjesztését.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A kérdésem pedig a 2.4.2. ponttal kapcsolatban lenne. Azt szeretném tudni, hogy megértsem a 
működési elvét, tehát nem a célját. Ha azt mondom, hogy én Oroszlán Lajosné 10.000 forintért 
szeretnék egy részjegyet venni, akkor kell-e ténylegesen munkát végeznem a szövetkezetben. Tehát 
kell-e nekem kapát, kaszát ragadni, vagy csak lehet egy részjegyem. Ez érdekelne, mert ezt valahogy 
nem értettem. Biztosan benne van, csak én nem tudok jogi nyelven. A személyes közreműködés azt 
jelenti, hogy eljárok a gyűlésekre, ott gyakorlom a szavazati jogom, részt veszek a 
véleményformálásban, utána szakmai tanácsaimmal – ha vannak – ellátom őket, mert mondjuk 
kiváló földműves vagyok. Vagy kénytelen vagyok – mint annak idején a TSZ-ben, és ezt nem 
csúfolódásképpen mondom csak példaként -, valahány munkaórát TSZ tagként kapálni, kaszálni, 
vagy ha ezt nem személyesen tettem meg, akkor meg kellett fizetnem. Nem derült ki számomra és 
szeretném érteni.  
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dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem tudok azonnal választ adni, de nem jellemző ez a szövetkezet alapításnál. Sajnos ügyvéd úr 
pedig nincs itt.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Régen a szövetkezet úgy működött, hogy volt a TSZ, valaki belépett. A szövetkezet dolgoztatott 
embereket, a szövetkezet vagyonából kifizették, amit kellett, eladta a terméket, de attól függetlenül 
apám szövetkezeti tag volt ennyi földdel, és év végén mindig kapott pénzt, vagy másfél-két hold 
saját tulajdonban levő földet, tehát valami ellentételt kapott, amiért bevitte a birtokát. Ettől 
függetlenül neki nem kellett munkát végeznie, de ha akart, akkor végezhetett.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Rendben van, csak egy alapító okiratból ennek egyértelműen ki kell derülnie.  
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
Véleményem szerint lehet következtetni rá a 2.2.1 és a 2.4.1 pontokból. A 2.2.1 a kérelmet, a 2.4.1 
pedig azt tartalmazza, hogy mik a jogai és a kötelezettségei a tagoknak. Kötelezettsége, hogy 
teljesítse a vagyoni hozzájárulását, továbbá vállalásának megfelelően részt vegyen a szövetkezet és 
szervei tevékenységében. Alapvetően abból induljunk ki, hogy ez egy szociális szövetkezet, tehát 
nyilvánvalóan nem haszonszerzés céljából hozzuk létre, tehát alapvetően ezt a szociális célt kell, 
hogy teljesítse, de valamilyen szinten tehát a részjegy megvásárlásán túl a vállalásának megfelelően. 
Ebben benne van adott esetben az is, hogy a többe belefér a kevesebb, hogy nem kell tevékenyen 
részt venni, de szerintem itt éppen a szociális szövetkezetből következik az, hogy a tagoknak mi a 
joga. Éppen azért, mert ez alapvetően arra jött létre, tehát nem haszonszerzésre, hanem épp a 
szociális alapú létbiztonság megteremtésére. Pontosan utána fogunk járni és tájékoztatni fogjuk a 
képviselő asszonyt.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ennyi nekem elég, nagyon köszönöm. Amit pedig szeretnék kifogásolni, az a 2.1-es pont, a tagsági 
viszony létrejötte, és ott van egy rész. „A tagsági jogviszony írásbeli kérelem alapján a szövetkezet 
alapításakor vagy pedig írásbeli  tagfelvételi kérelem alapján keletkezik. A kérelemről, annak 
benyújtásától számított 15 napon belül az ügyvezető elnök írásban köteles dönteni.” Mi alapján dönt, 
tehát mik azok a kritériumok, amik alapján ezt a befogadó vagy elutasító döntését meghozza? Mik 
azok az esetek, mert ugye az nyilvánvaló, hogy ha megvesz egy részjegyet és kötelezőnek ismeri el, 
akkor el kell fogadni a kérelmét, vagy még akkor is dönthet úgy az elnök, hogy be sem fizetheti, ne 
is akarja ezt elfogadni kötelezőnek, mert nem kívánatos? Mi alapján dönt, mert ha oda van írva, hogy 
amennyiben a 2.2 pontban foglaltakat a jelentkező teljesítette, a jelentkezést el kell fogadni, 
amennyiben nem, el kell utasítani, de itt nem ez van, hanem az, hogy az ügyvezető elnök dönt. Mi 
alapján?  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Mielőtt beveszi tagnak. Mielőtt beveszem, megvizsgálom. Ugyanezt teszem, amikor alkalmazok 
valakit. Vagy mindenkit felveszek?  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ez nem erről szól, ez egy alapító okirat.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Véleményem szerint most nem érdemes erről vitatkozni, mert a szövetkezeti törvényt kellene 
ismerni, amely törvény az ügyvezető elnök jogosítványairól is rendelkezik. Elnézést kérünk, hogy 
ebben a témában nem vagyunk felkészülve kellőképpen. Nyilvánvaló, hogy ügyvéd úr azért 



 

  

6 

készítette így el az előterjesztést, mert ő ebben a témában jobban elmerült. Azt javasolnám képviselő 
asszonynak, hogy erre a kérdésére is válaszolunk.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Új téma még. Nem probléma, csak mielőtt elfogadnánk, legyen tisztázva. Ezt én így elfogadom, mert 
jó ötlet. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ha ezt a szövetkezeti törvény így kimondja, akkor nincs tovább miről beszélni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nincs egyébként problémám a jogosítvánnyal. Döntsön, hiszen ügyvezető, csak akkor az alapító 
okiratban is legyen ez egy egyszerű ember számára is fehér vagy fekete. Az, hogy kötelesek 
elfogadni, ha…, illetve el fogják utasítani, ha…  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Alatta ott van, hogy „A kérelmező a felvételi kérelmet elutasító döntés ellen a soron következő 
közgyűléshez fordulhat.”  
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
Egyetértek és utánanézünk, de azért azt figyelembe kell venni, hogy ez nem egy hatósági döntés, 
hanem tagok egyesülésén alapul. Tehát a szubjektivitásnak valamilyen szinten működnie kell, hogy 
kivel tudunk együtt dolgozni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Természetesen egy hatszoros tolvajjal nem akarunk együtt dolgozni. De akkor is adjunk neki valami 
érthető formát.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszönöm szépen a vitát. Annyit még hozzátennék, hogy valószínűleg ez is úgy fog zajlani, hogy 
valaki jelentkezik, bemegy a főnökhöz. A főnök leül vele beszélni és ha megállapodtak, akkor azt 
mondja, hogy menjen, itt a pénztár, vásároljon részjegyet. Nem úgy működik, hogy van egy ablak az 
önkormányzatnál vagy a Zrt.-nél és odamegy valaki, hogy részjegyet akar venni. Ez nem így fog 
működni szerintem, hanem olyan lesz, mint egy kis cég.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Egy mondatot szeretnék még hozzáfűzni. Szerintem is van valahol és Nádas képviselő úr szerint is, 
de ha egy alapító okiratot elfogadunk, akkor nem szerintem meg szerinted, hanem az alapító okirat 
szerint kell lennie. 
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
Akkor módosítsuk azt a két pontot, amit Oroszlán Lajosné képviselő asszony jelzett.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Javaslom, hogy a bizottság megbízott aljegyző úr javaslata alapján az előterjesztéshez nyújtson be 
módosító indítványt a 2.4.1 és a 2.5.3 b) pont vonatkozásában.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
módosító indítványról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
32/2013. (I.31.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság Hatvani Szociális Szövetkezet alapításáról szóló előterjesztéshez az 
alábbi  
 

módosító indítványt 
teszi: 
 
1. Az előterjesztés határozati javaslatának mellékletét képező okirat 2.4.1 pontja helyébe az 

alábbi rendelkezés lépjen: 
 

„2.4.1. A tag alapvető joga, hogy -  
a) részt vegyen a szövetkezet tevékenységében, személyes közreműködésének, vagyoni 

hozzájárulásának és egyéb érdekeltségének megfelelően részesedjen a gazdálkodás 
eredményéből; 

b) igénybe vegye a szövetkezet által vagy közreműködésével biztosított foglalkoztatást 
elősegítő szolgáltatásokat, képzési lehetőségeket, a tagok részére rendszeresített 
szolgáltatásokat, illetve juttatásokat, 

c) tanácskozási és szavazati joggal vegyen részt a közgyűlésen, 
d) a szövetkezet testületeitől és vezető tisztségviselőitől felvilágosítást kérjen, és 

észrevételeket tegyen a szövetkezette érintő bármely kérdéssel, illetve üggyel 
kapcsolatban, a közgyűlésen napirendre vett ügyekkel összefüggésben indítványt tegyen 
és szavazzon, 

e) tisztséget viseljen a szövetkezetben. 
 
A tag alapvető kötelezettsége, hogy -  
a) teljesítse a vagyoni hozzájárulását, továbbá vállalásának megfelelően részt vegyen a 

szövetkezet és szervei tevékenységében 
b) az alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés döntéseit betartsa;  
c) védje és gyarapítsa a szövetkezet vagyonát.”  

 
2. Az előterjesztés határozati javaslatának mellékletét képező okirat 2.5.3. pontjának b) 

alpontjában a “15 időtartamon belül” szövegrész helyébe a ”15 napon belül” szöveg 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
33/2013. (I.31.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet alapításáról szóló 
előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a bizottság módosító indítványának figyelembe vételével 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hátrányos helyzetben levő lakosság számára 

munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő 
elősegítése érdekében a jelen határozat 1./ számú mellékletét képező alapszabályban foglaltak 
szerint 100.000,- Ft részjegy jegyzése mellett alapító tagja kíván lenni a Hatvani Szociális 
Szövetkezetnek. A képviselő-testület a szociális szövetkezet alapszabályának rendelkezéseit 
feltétel nélkül, teljes egészében elfogadja.  

 
A képviselő-testület a szociális szövetkezet ügyvezető elnökének az alapszabály elfogadásának 

időpontjától kezdődő hatállyal 2014. május 31. napjáig tartó határozott  időtartamra Lisztik 
Lászlóné sz. Kovács Katalin  (lakik: 3000 Hatvan, Zrínyi u.48., anyja neve: Balog Anna, szül.: 
Gyöngyös, 1956.06.24.) javasolja az alakuló közgyűlés részére, míg a szövetkezet 
könyvvizsgálójának az alapszabály elfogadása időpontjától kezdődő hatállyal 2014. május 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra javasolja a GABOL AUDIT Kft.-t (cg.száma: 10-09-033250  
adószáma:  23980989-2-10, székhelye: 3000 Hatvan, Irinyi János utca 10. – képviseli: Oláh 
Gábor könyvvizsgáló – ügyvezető). 

 
A képviselő-testület a felügyelő bizottság tagjainak az alakuló ülés részére az alábbi személyeket 

javasolja az alapszabály elfogadásának időpontjától kezdődő hatállyal 2014. május 31. napjáig 
tartó határozott időtartamra: 

 
1./ Csorba Viola Rita (sz.: 1983.06.12. an.: Rácz Éva, lakik: 3000 Hatvan, Vak Bottyán utca 20.) 
2./ Juhász Zoltán (sz.: 1969.02.20. an.: Tóth Éva Mária, lakik: 3000 Hatvan, Attila u. 8.)  
3./ Gyuricza Zoltán István (sz.: 1964.01.16. an.: Helmich Valéria Julianna, lakik  3000 Hatvan, 

Munka u. 18. )  
 
A képviselő-testület a vezető tisztségviselők díjazására az alakuló ülés részére az alábbi javaslatot 

fogadja el: 
 
Az ügyvezető elnök évi megbízási díja: bruttó 100.000,- Ft. 
A könyvvizsgáló évi megbízási díja: 100.000,- Ft + ÁFA. 
A felügyelő bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek. 
 
A képviselő-testület a szövetkezetben jegyzésre kerülő részjegy pénzügyi forrását az önkormányzat 

2013. évi költségvetésébe betervezi. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert arra, 

hogy a Hatvani Szociális Szövetkezet alapításával és cégbejegyzésével kapcsolatos valamennyi 
okiratot Hatvan Város Önkormányzata nevében és képviseletében aláírja, és ezen eljárásokban az 
önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje, továbbá a szociális szövetkezet alakuló közgyűlésén 
Hatvan Város Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje. 

 
3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a létrejövő 

szociális szövetkezet Hatvani Szociális Szövetkezet cégnéven kerüljön meglapításra, továbbá a 
város nevének cégnévben történő feltüntetéséhez ezennel hozzájárulását adja. 

 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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3. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos tagsági 
jogviszonnyal kapcsolatos döntésre  
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem kívánom az írásos előterjesztésben felsorolt okokat felsorolni. A Heves Megyei 
Hulladékgazdálkodási Társulásnak az eddigi tevékenységét, a gazdálkodását megvizsgáltuk és ezeket 
a hiányosságokat fedeztük fel. Elsősorban gazdasági jellegű tételekről van szó. Koncessziós díjat 
fizetett az AVE Kft. a társulásnak, viszont ebből a koncessziós díjból csak egy töredék található meg 
a társulásnak a számláján. A koncessziós szerződésben vállalt kötelezettségeinek a koncesszió 
nyertese, az AVE Kft. nem minden esetben tett eleget. Ezt jogkövetkezmények nélkül a társulás 
vezetése tűrte. A társulás ügyvitelében is vannak hiányosságok, tehát a döntések, az előterjesztések 
későn érkeznek, azt adott esetben nincs is módja a testületnek véleményezni. Ezeket a dolgokat 
ügyvédnő összeszedte. Alternatív határozati javaslatokat terjesztettünk a képviselő-testület elé, mivel 
úgy gondoljuk, hogy egy objektív tájékoztatást követően a tisztelt képviselő-testület döntse el, hogy 
felmondja-e rendkívüli hatállyal ezt a megállapodást, mert a felsorolt okokat olyan súlyosnak találja, 
hogy az rendkívüli felmondásra okot ad. A második határozati javaslattal a képviselő-testület azt a 
döntést hozza meg, hogy nem tartja indokoltnak ennek a megállapodásnak az azonnali hatályú 
felmondását és továbbra is a hulladékgazdálkodási feladatait az önkormányzat a Heves Megyei 
Hulladékgazdálkodási Társulás útján kívánja ellátni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Feltételezve, hogy az ügyvédnő kiválóan összeszedte és minden helyt áll, úgy gondolom biztosan 
úgy is van. Ennek alapján – mert ugye az alapján tud ítélni a képviselő, amit elé terjesztenek – 
számomra teljesen egyértelmű az, hogy ez a szerződés felmondandó. Ilyen súlyos 
kötelességszegések esetén, amit tényszerűen leírtak, ha mást nem már az is, hogy nem tesz eleget 30 
napja a kötelezettségének. Támogatom, hogy fel kell mondani a megállapodást, mert ezt senki nem 
teheti meg egy ilyen lényeges közszolgáltatást kockáztatva az erőfölényéből vagy a társulási 
jogosítványából eredően. Csak azt szeretném kérdezni – de nem azért, mert befolyásolná az 
elképzeléseimet -, hogy mi a legrosszabb forgatókönyv az önkormányzat részére, ha rendkívüli 
felmondással felmondja a megállapodást, és netán mégsem lesz igazunk. Tehát itt a pénz oldala 
érdekelne, hogy van-e ilyen kockázata. Ettől függetlenül is fel kell mondani, azt gondolom. Csak 
azért, hogy esetleg tudjuk, hogy mi az vagy mire lehet számítani.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az AVE a koncessziós szerződés alapján elvégzett bizonyos beruházásokat, mind a hejőpapii lerakót, 
mind a hatvani átrakó állomást megépítette, de a műszaki és szakmunkák nem olyan színvonalúak, 
mint ahogy az a koncessziós szerződésben volt. Illetve három átrakóból nem épült meg csak kettő, a 
kompoltit kihagyták, a gyöngyösi átrakó bővítését csinálták meg. Nem csinálták meg a biológiai 
mechanikai előkezelőt sem, de a lényeg az, hogy ő ezt a saját pénzéből megfinanszírozva 
koncessziós díj ellenében tette a társulásnak. De ami keletkezett, az a társulás osztatlan közös 
tulajdonában van. Nyilvánvaló, hogy ez egy precíz és pontos pénzügyi gazdasági elszámolás 
következménye lesz, hogy megállapítsuk azt, hogy mi van az egyik serpenyőben, tehát a társulásnál 
képződött osztatlan közös vagyonból mi esik Hatvan Város Önkormányzatára. A másik serpenyőben 
pedig az van, hogy az AVE Kft. - , aki egyébként a társulással szemben felmondási helyzetben van - 
a birtokból sem lép ki, és ezért kényszerült arra a társulás és ezzel együtt Hatvan Város 
Önkormányzata is, hogy ne a hatvani átrakón keresztül Hejőpapiban rakjuk le a szemetet január 2-
ától, hanem kénytelenek vagyunk a jászsági lerakóba elszállítani a társulás utasítására. Tehát ennek a 
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mérlegnek a két serpenyője fogja eldönteni, így az önkormányzat akár követeléssel is kijöhet belőle, 
de lehet, hogy lesz valamiféle befizetési kötelezettsége. Ezt nem tudjuk előre.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
De nem nagy összegben nyilvánvalóan.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem tudjuk előre megmondani, mert bele kellene nézni a társulás könyveibe ehhez. Egy biztos, hogy 
így ez a bizonytalan állapot egy ilyen fontos közszolgáltatásnál nem tartható fenn hosszú távon. A 
Hulladékgazdálkodási Kft.-t létrehozta az önkormányzat. A Kft.-ben tulajdoni részesedést szereznek 
a környező önkormányzatok, tehát ez a Kft. akár az egész térséget is el tudja látni közszolgáltatás 
szempontjából, és az új hulladékgazdálkodási törvény szellemében a pályázati forrásokkal 
összhangban létrejött a „Kistársulás”, amit mi hoztunk létre. Ez főként a hulladékos pályázat 
beadására és a szelektív hulladékgyűjtésre való átállásra jött létre. A társulásban többségi szavazattal 
rendelkezünk, a Kft.-ben is a legnagyobb részesedése Hatvan Város Önkormányzatának marad meg 
mindig, tehát előnyösebbnek látjuk hosszú távon, ha Hatvan Város Önkormányzata az általa 
nagymértékben befolyásolt társulás keretében, átláthatóbban, összefogottabban valósítaná meg a 
szolgáltatást.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Még egy dolgot szeretnék kérdezni. Ha a rendkívüli felmondást kimondjuk, akkor az joghatályos 
lesz ugye? Legfeljebb utána a társulás velünk szemben fellép. Van olyan, hogy ő ezt nem fogadja el, 
van erre lehetősége? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen, a bíróságnál, illetve a társulásnak a megállapodása alapján, ami a jelenleg hatályos 
törvényekkel, úgy mint az önkormányzati társulási törvénnyel és az új önkormányzati törvénnyel 
nem hatályos, illetve az időközben bekövetkezett jogszabály változásokat sem követte. A társulás 
alapszabálya azt mondja, hogy év végével lehet kilépni. Ettől függetlenül lehet, hogy elfogadja a 
február 1-jei azonnali hatállyal való kilépést, lehet hogy csak év végével fogadja el, lehet hogy azt 
mondja, hogy nem fogadja el sehogy. Akkor pedig bíróságra megyünk peres eljárás keretében. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Azt szeretném megkérdezni, hogy ha a társulás tulajdonában van a hatvani és a gyöngyösi átrakó is, 
tehát ő üzemelteti, és akkor Hatvanból a hulladékszállítást Hejőpapiba is ő végzi? Ha nem, akkor ki 
szállítja innen? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Innen az AVE szállítja el a hulladékot, illetve nem csak annyi, hogy elszállítja, mert ezeket a 
lerakókat üzemeltetni kell. Ennek hatósági engedélyek alapján előírt feladatai vannak, tehát a 
hulladéktelep őrzése, onnan mintavétel, mérlegelés stb.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Ha ez az átrakó telep az ő tulajdonában van és minket nem enged be, akkor mi egy másik telephelyre 
megyünk? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ebben az esetben a „mi” az a társulás, tehát nincs arról információnk, hogy a társulás a birtokba 
bocsátást kérte volna bírósági úton. Az AVE felmondta a szerződést, szolgáltatni nem szolgáltat, 
tehát nem vonul ki sem az átrakó, sem a lerakó birtokából.  
 



 

  

11 

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: 
 
34/2013. (I.31.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulással 
kapcsolatos tagsági jogviszonnyal kapcsolatos döntésre szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2007. május 22. napján aláírt 
Társulási Megállapodást a Társulás súlyos, a megállapodást megszegő magatartása miatt azonnali 
hatállyal 2013. február 1. napjára felmondja.  
 
Határid ő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság igen szavazat nélkül, 5 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
35/2013. (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 nem ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem tartja indokoltnak a társulási 
megállapodás azonnali hatályú felmondását, a hulladékgazdálkodást továbbra is a Heves Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás útján kívánja ellátni.  
 
Határid ő: azonnal (közzétételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a köznevelési feladatok állami fenntartásba vételéhez kapcsolódó 
vagyonhasználati és vagyonkezelési  szerződések megkötéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
2013. január 1-től Hatvan városban az általános iskolák és a gimnáziumnak a működtetése maradt az 
önkormányzatnál, a fenntartás pedig a KIK feladata lett. A DISZI esetében a működtető és a 
fenntartó is a KIK lett. Ez azt jelenti, hogy az előterjesztésben egy vagyonhasználati és egy 
vagyonkezelési szerződés megkötéséről kell döntenie a képviselő-testületnek. Vagyonhasználati 
szerződés rendelkezik arról, hogy az általános iskolák és a gimnázium használatra átadásra kerülnek 
a KIK-hez, a működtetés marad az önkormányzatnál. Az ingatlanok esetében vannak olyan 
ingatlanrészek, főleg a konyhák, amik az önkormányzatnál maradnak, tehát ez nem kerül átadásra, 
használatba a KIK-hez. Ezekre vonatkozóan rendelkezik a szerződés arról, hogy a közüzemi és 
egyéb kiadásokat a KIK és az önkormányzat hogyan osztja meg egymás között. Evidens, hogy a 
működtetéssel kapcsolatos kiadások az önkormányzatot érintik. A fenntartó – mint az egyeztetések 
során kiderült – kimondottan a pedagógusok és a hozzájuk kapcsolódó személyi kifizetéseket fogja 
finanszírozni és minden egyéb kiadás az önkormányzatot terheli. A DISZI esetében pedig a 
működtetéssel kapcsolatban is a KIK lesz a finanszírozó, de az ingatlanok esetében van egy olyan 
tétel, hogy a kollégium az önkormányzat működtetésében marad. Rendelkezni kellett, hogy ez a 
megosztás hogyan kerül finanszírozásra, és a négyzetméter arányostól a létszámarányos megosztáson 
keresztül itt rendelkezik a vagyonkezelési szerződés, hogy a továbbiakban egymás között ezeket a 
számlákat hogyan fogjuk rendezni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Van olyan, ahol formai hibát találtam, van ahol tartalmi hibát. Kezdeném a szerződés második 
oldalával a lap tetején. Úgy szól, hogy a felek a törvény szerint 2012. valamikor megállapodást 
kötöttek. Mivel ez egy elmúlt esemény, célszerű beírni mikor.  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
2012. december 14-én.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A következő a 6. pontban, nyelvtani hiba van. A 7. pont helyesen: „A KIK a használatába álló ingó 
…”. A 8. pontnál egy tartalmi kérdésem lenne. Mi indokolja, hogy a kifüggesztés időtartamát a KIK 
határozza meg? Miért került ez bele? Milyen alapon korlátozhatja? Miért adunk neki ilyen jogot 
vagy ő kérte? Mi értelme van ennek? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez egy központilag kiküldött szerződés minta. Nyilvánvalóan ez nem mentesít minket az előbb 
felsorolt hibák alól, de nagyon nehézkesen megy a leegyeztetése. A tankerület igazgatónak minden 
az utolsó pillanatban kerül a kezébe, vele itt érdemben, a problémák végére pontot téve nem tudunk 
egyeztetni, felfelé juttat javaslatokat. Neki Ballagó Zoltán úr a felettese, illetve a KIK elnök 
asszonyával kell előtte mindent leegyeztetnie.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Én ezzel nem értek egyet, mert nem látom okát, valamint ha ennek van oka, akkor mi az? A 
következő a 9. pont A és B. Többször elolvastam, de nem értem mi a különbség tartalmilag. Ez 
majdnem ugyanaz.  
 
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
A közös használat a különbség. Valóban meg lehetett volna tenni egy bekezdésben is a magyar nyelv 
szabályai szerint, de itt valószínűleg ennek külön jelentőséget kívántak tulajdonítani.  
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Vannak ingatlanrészek és ingók, amik együtt vannak, akkor egy az egyben szét lehet-e szedni, hogy 
hogyan finanszírozzuk. De vannak közösek, például a kollégium épülete, amikor szétválik 
arányosan.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Örülök, hogy csak ennyiről van szó. A 13. pont azt mondja, hogy a KIK az ingatlanban az 
önkormányzattól függetlenül jogosult saját nevére távközlési vonalat beköttetni. Csak annyi a 
kérdésem, hogy ha ő úgy dönt, hogy beköttet még öt vonalat, mármint egy intézményen belül, akkor 
tőlünk függetlenül neki ehhez joga van? A saját költségére van joga, vagy a mi költségünkre van 
joga? Mert ebből ez nem derül ki. Tehát, ha ő dönthet arról, hogy még beköttet számtalan vonalat, 
akkor a saját zsebére finanszírozza, vagy úgy van, hogy elmegyünk a boltba, elnök úr telepakolja a 
kosarát, benyúl az én zsebembe és kifizeti? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az önkormányzattól függetlenül, viszont a saját nevében. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A saját nevére, de kinek a költségére? Mert a saját nevem és a saját költségem, az két külön dolog.  
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
Az a baj, hogy ez így alakult ki az elmúlt években, hogy ha valamit a saját nevemre veszek, akkor az 
vélelmezi, hogy saját magam is fizetem ki.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Én azt mondom, hogy ha az önkormányzathoz jön a számla, visszaküldjük.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem. Mert aláírod a szerződést, és ott van, hogy tőlünk függetlenül.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Tőlünk nem fogják követelni. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Tehát azt vélelmezzük, hogy ő fizeti. Rendben, ennyi volt a kérdésem. A 20. pont szerintem ránk 
nem nagyon tartozik.  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Ez a pont pontosan arról szól, hogy ezt a KIK fogja finanszírozni. Ezek a külön jogszabályban 
meghatározott eszközök, tehát a taneszköz jegyzékbe ő vélelmezi, hogy kötelezően mire van 
szükség, de az már nem hozzánk tartozik.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Még egy dolog lenne: a 28. pont kimondja, hogy felel a károkozásért, meg kell, hogy térítse, a 10. 
pontban pedig az van, hogy a KIK elnökéhez lehet fordulni intézkedés megtétele érdekében. Akkor 
melyik az igaz? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A 10. pont egy lehetőség, a 28. pont pedig a bekövetkezett kár esetére egy biztosíték kérésére ad 
lehetőséget.  
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ezekkel a megjegyzésekkel részemről rendben van, de mivel magával az államosítással nem értettem 
egyet, tartózkodni fogok. Emellett tisztában vagyok azzal, hogy a működéshez kellenek ezek az 
ingatlanok. 
 
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 nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
36/2013. (I.31.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési feladatok állami fenntartásba vételéhez 
kapcsolódó vagyonhasználati és vagyonkezelési szerződések megkötéséről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, a 

2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerülő köznevelési feladatok ellátását szolgáló Hatvan 
Város Önkormányzata tulajdonában álló – Kossuth Lajos Általános Iskola, Szent István 
Általános Iskola, 5. sz. Általános Iskola, Kodály Zoltán Általános Iskola, Bajza József 
Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a tankerületi irodaház – ingó és ingatlan vagyon 
vonatkozásában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1055 Budapest, Szalay 
u. 10-14.; adóigazgatási azonosítási száma: 15799658-1-41; ÁHT azonosítója: 335262) és 
Hatvan Város Önkormányzata között megkötendő, a határozat 1. számú mellékletét képező 
ingyenes vagyonhasználati szerződés aláírására. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, a 

2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerülő köznevelési feladatok ellátását szolgáló, Hatvan 
Város Önkormányzata tulajdonában álló – Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium – ingó és ingatlan vagyon vonatkozásában a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.; adóigazgatási azonosítási száma: 
15799658-1-41; ÁHT azonosítója: 335262) és Hatvan Város Önkormányzata között 
megkötendő, a határozat 2. számú mellékletét képező vagyonkezelési szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2013. február 1. (szerződés aláírására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
 
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 rendkívüli ülését 
befejezettnek nyilvánította. 
 

K.m.f 
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 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
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