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

2013. február 28-án 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. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 dr. Szabó Ildikó 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 a 3. napirendi pontként vegyék fel a napirendi pontok közé a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött karbantartási és közterület-
karbantartási közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
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, hogy aki a napirendet a módosítással együtt elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
70/2013. (II.28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. február 
28-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
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N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 
 

1. Előterjesztés a hatvani 2442 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Boldogi út 9. szám alatt 
található ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 

3. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött 
karbantartási és közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződések módosításáról 
Előterjesztő az 1-3. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó a 2-3. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 

 
1. napirend 
Előterjesztés a hatvani 2442 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Boldogi út 9. szám alatt 
található ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Az úgynevezett „LOKI pályáról” és a hozzá tartozó épületekről van szó.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A vasút ingyen ideadta, teljesen lemondott róla? 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Térítésmentesen került az önkormányzat tulajdonába, ezért 15 éves elidegenítési tilalom van rajta.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ezen az ingatlanon a MÁV az elmúlt időszakban semmilyen karbantartás, javítást, felújítást nem 
végzett, csupán az ott sportolók végeztek némi munkálatokat. Nagyon jó dolog ez, mert a hatvani 
sportnak csak az előnyére válik. A másik két MÁV ingatlannal, a DALI-val és a MÁV kertészettel 
kapcsolatban nincs információm, ezek hol tartanak? 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes  
A MÁV kertészet és a DALI átvétele is folyamatban van. A kertészetet át kell minősíteni. Itt folyna a 
növénytermesztés, zöldségtermelés, ami az önkormányzat konyháit látná el zöldséggel, valamint a 
város virágosítását is innen oldanák meg. A DALI-t is megkapjuk azzal a feltétellel, hogy az ott 
működő csoportok továbbra is ott maradhassanak. Ezt az épületet idővel majd fel kell újítani, de 
megkapja az önkormányzat.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nagyon helyes, hogy az állam olyan feltételt szab, hogy csak meghatározott célra lehessen használni 
a megkapott ingatlant, mint a DALI esetében is.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
71/2013. (II.28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2442 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, 
Boldogi út 9. szám alatt található ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről szóló 
előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete ingyenesen tulajdonba veszi a határozat  
mellékletét képező megállapodás alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től (székhelye: 
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; adószám: 14077340-2-44; cégjegyzékszám 01-10-045784) mint a 
Magyar Állam képviseletében eljárótól a hatvani 2442 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Boldogi 
út 9. szám alatt található, 2 ha 9645 m2 nagyságú, sporttelep megnevezésű ingatlant a 
megállapodásban rögzített rendelkezések betartása mellett. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
Telephely létesülne a könyvtárnak a Kossuth tér 2. sz. alatt, a Polgármesteri Hivatalban a volt 
Műszaki Iroda helyén. Itt több a helyiség, mint a jelenlegi helyükön, így jobban elférnének.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Egyetértek ezzel, ugyanis a könyvtár amúgy is szűkös volt, így legalább több helyük lesz.  
 
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: 
 
72/2013. (II.28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Könyvtár alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 3.) 120/2012. (III. 5.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító 
okiratát 2013. március 1. napi hatálybalépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező 
módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt 
jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 
 
Határidő: 2013. március 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött 
karbantartási és közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződések módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 
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: 
 
73/2013. (II.28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt.-vel megkötött karbantartási és közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződések 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által alapított, és 
kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 14551420-2-
10) megkötött karbantartási közszolgáltatási szerződést 2013. március 1-jei hatályba lépés 
mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a jelen határozat mellékletében foglaltak 
szerint. 

 
2 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a karbantartási közszolgáltatási szerződés 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét annak aláírására. 

 
Határidő: 2013. március 1. 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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74/2013. (II.28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt.-vel megkötött karbantartási és közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződések 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által alapított, és 
kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 14551420-2-
10) megkötött közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződést 2013. március 1-jei hatályba 
lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a jelen határozat mellékletében 
foglaltak szerint. 

 
2 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület karbantartási közszolgáltatási 

szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 

 
Határidő: 2013. március 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
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. 
 
 
 
 
 
 Papp István Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 elnök-helyettes elnök 


