
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 

13-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 
 
Igazoltan volt távol: 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Paronai Richárd aljegyző 
 dr. Egyed László műszaki ügyintéző 
 Maksáné Benei Katalin 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 
Kovács Gábor Istvánné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással, elfogadta Kovács 
Gábor Istvánné bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
196/2013. (VI.13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. június 13-i 
rendkívüli 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 Szennyvíz–beruházási Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 
 

2. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz – beruházási Társulás költségvetési szerv alapító 
okiratának módosításáról, és a költségvetési szerv vezetőjének megválasztásáról 
Előadó az 1-2. napirendi pontnál: dr. Veres András ügyvéd 

 
3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 19/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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4. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
37/2008.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
5. Előterjesztés ár- és belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos döntésekről 

Előadó a 3-5. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

6. Előterjesztés a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub polgármesteri keretből történő támogatásáról 
 
7. Előterjesztés a Magyar Rákellenes Liga polgármesteri keretből történő támogatásáról 

Előadó a 6-7. napirendi pontnál: Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
Előterjesztő az 1-7. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 

 
8. Egyebek 

 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz–beruházási Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
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: 
 
197/2013. (VI.13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz–beruházási Társulás társulási 
megállapodásának 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 Szennyvíz-beruházási Társulás 
tagja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-okban foglalt 
rendelkezésekre, valamint a pályázati eljárásban részt vevő közreműködő szervezet által adott gazdasági 
tartalmat érintő ajánlásokra tekintettel 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 arra, 
hogy Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város 
Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát 
gyakorolja. 
 
Határid ő: 2013. június 30. (a társulási megállapodás aláírására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
 
 
 



 

  

3 

 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz–beruházási Társulás költségvetési szerv alapító 
okiratának módosításáról, és a költségvetési szerv vezetőjének megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
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: 
 
198/2013. (VI.13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz – beruházási Társulás 
költségvetési szerv alapító okiratának módosításáról, és a költségvetési szerv vezetőjének megválasztásáról 
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 Szennyvíz-beruházási Társulás 
tagja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. §-ában foglalt rendelkezésekre tekintettel elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, azt magára nézve teljes egészében 
kötelezőnek ismeri el, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az Alapító Okirat módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására, valamint arra, hogy Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási 
tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
 
Határid ő: 2013. június 30.  
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: 
 
199/2013. (VI.13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz–beruházási Társulás 
költségvetési szerv alapító okiratának módosításáról, és a költségvetési szerv vezetőjének megválasztásáról 
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 Szennyvíz-beruházási Társulás 
tagja felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert arra, hogy a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás 
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Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen Hatvan és 
Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás költségvetési szerv vezetőjének Rékasi Évát (3000 Hatvan, Vasvári 
Pál u. 18. szám alatti lakos) javasolja, és nevezett megválasztása mellett szavazzon. 
 
Határid ő: 2013. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
3. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
200/2013. (VI.13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja.  
 
4. napirend 
Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
37/2008.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
201/2013. (VI.13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló 37/2008.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
5. napirend 
Előterjesztés ár- és belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos döntésekről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
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: 
 
202/2013. (VI.13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az ár- és belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Boldog Község Önkormányzatával és Heréd Község 
Önkormányzatával közösen az ár- és belvízvédelmi rendszereik fejlesztése érdekében konzorciumi 
megállapodást köt, amennyiben a szükséges pénzügyi források biztosítására lehetőség nyílik. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a konzorciumi megállapodás aláírására 
azzal, hogy a megállapodást az aláírást követően a képviselő-testület elé terjeszti utólagos jóváhagyásra.  
 
Határid ő: értelem szerint  
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
203/2013. (VI.13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az ár- és belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos 
döntésekről 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 Hatvan 
Város Önkormányzata, Boldog Község Önkormányzata és Heréd Község Önkormányzata közös ár- és 
belvízvédelmi rendszere fejlesztési munkáinak előkészítése érdekében a szükséges pénzügyi források 
igénylése céljából a szakminisztériumoknál eljárjon és annak megléte esetén a megvalósításhoz szükséges 
eljárási cselekményeket lefolytassa, valamint a szükséges engedélyezési terveket, megvalósíthatósági 
tanulmányt és jognyilatkozatokat beszerezze.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub polgármesteri keretből történő támogatásáról 
 
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. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
204/2013. (VI.13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub polgármesteri keretből 
történő támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub (székhelye: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 6-8.) számára 75.000,- Ft, azaz Hetvenötezer forint támogatást nyújt a jelen 
határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Hatvan város 2013. 
évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet szöveges mellékletének 2/d. táblájában 
szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll.  

 
Határid ő: 2013. június 14. (a támogatási szerződés megkötésére)     
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Magyar Rákellenes Liga polgármesteri keretből történő támogatásáról 
 
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 az első határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
205/2013. (VI.13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Magyar Rákellenes Liga polgármesteri keretből történő 
támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 370/2013. (V.30.) sz. képviselő-testületi 
határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: 2013. június 14. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
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: 
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206/2013. (VI.13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Magyar Rákellenes Liga polgármesteri keretből történő 
támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Rákellenes Liga (székhelye: 1123 
Budapest, Ráth György utca 6. fszt.) számára 85.000,- Ft, azaz Nyolcvanötezer forint támogatást 
nyújt a jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. Támogatott az 
átutalt összeget a Hatvani Alapszervezet poroszlói kirándulásának útiköltség-térítésére köteles 
fordítani. A fenti összeg Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet szöveges mellékletének 2/d. táblájában szereplő polgármesteri keret 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. június 18. (a támogatási szerződés megkötésére) 
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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