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

december 19-én a Városháza emeleti kistermében 1300órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
Igazoltan voltak távol: 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető  
 Lukács László  törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 Philipp Frigyes  főépítész 
 Maksáné Benei Katalin  jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes az 5 
bizottsági tagból 3 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 és tartózkodás nélkül elfogadta Kovács 
Gábor Istvánné bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
417/2013. (XII.19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. december 19-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 az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeire 
vonatkozó vagyonkezelési jogot alapító szerződés megszüntetéséről és új szerződés megkötéséről 

 
2. Előterjesztés munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről, illetőleg új 

szerződés megkötéséről  
 

3. Előterjesztés a MÁTRA CUKOR Zrt. és Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. közötti adásvételi szerződés megkötéséről 
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4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. részére 100.000.000,-Ft tagi kölcsön biztosításáról 
 Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
5. Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

6. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 

7. Előterjesztés a hirdetmények, a hirdető-berendezések létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról 
szóló 33/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
    Philipp Frigyes főépítész 
 

8. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
9. Előterjesztés hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról a Kórkép Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 

részére 
Előadó a 8-9. napirendi pontig: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
Előterjesztő az 1-9. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 

 
1. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeire 
vonatkozó vagyonkezelési jogot alapító szerződés megszüntetéséről és új szerződés megkötéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a határozati 
javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
418/2013. (XII. 19.) 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 jogot alapító szerződés megszüntetéséről és új szerződés 
megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) 2013. szeptember 12. 
napján módosított és egységes szerkezetbe foglalt, önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként 
működő épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződést 2013. december 31. 
napjával megszünteti. 
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A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező vagyonkezelési és használati jogot alapító 
szerződést megszüntető okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
megszüntető okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2013. január 20. (az okiratok földhivatali benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
419/2013. (XII. 19.) 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 jogot alapító szerződés megszüntetéséről és új szerződés 
megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 1. napjától kezdődő hatállyal vagyonkezelési 
jogot alapít a Hatvani Közétkeztetési Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) vagyonkezelő 
javára az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeire vonatkozó 
vagyonkezelési jogot és használati jogot alapító szerződésben tételesen meghatározott helyrajzi számú 
ingatlanokra és az ingatlanban található tevékenység végzéséhez szükséges ingóságokra. 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vagyonkezelési jogot alapító okiratok 
aláírására. 
 
Határid ő: 2013. január 20. (az okiratok földhivatali benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
2. napirend 
Előterjesztés munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről, illetőleg új 
szerződés megkötéséről  
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a határozati 
javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
420/2013. (XII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés 
megszüntetéséről, illetőleg új szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a munkahelyi és közétkeztetési önként vállalt 
közfeladatainak ellátása céljából a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhely: 3000 
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Hatvan, Szepes B. u. 2.), mint közszolgáltatóval megkötött munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási 
szerződést 2013. december 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződést megszüntető szerződés 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
421/2013. (XII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés 
megszüntetéséről, illetőleg új szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2016. 
december 31. napjáig tartó három éves határozott időtartamra közszolgáltatási szerződést köt a munkahelyi 
és közétkeztetési közfeladatok ellátása céljából a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja,és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
3. napirend 
Előterjesztés a MÁTRA CUKOR Zrt. és Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. közötti adásvételi szerződés megkötéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Volt utalás az előterjesztésben arra, hogy lett volna egy másik cég, aki beszállt volna. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Folytak üzleti tárgyalások. Az előszerződés rendelkezései alapján egy birtoktestként való adásvételi szerződés 
megkötésére vételi kényszer van az önkormányzatnak illetve az általa vevőként állított Beruházó Kft-nek. 
Egyelőre a forrást a Beruházó Kft. részére átadjuk a másik terület megvételére. A további hasznosítást pedig 
még végig kell gondolni. Lehet városi célra való felhasználás, lehet tovább értékesítés. Az ÁFA miatt kerül a 
Beruházó Kft. által megvételre. Számoltunk minden eshetőségre.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 
határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
422/2013. (XII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a MÁTRA CUKOR Zrt. és Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. közötti adásvételi szerződés 
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megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére a hatvani 5331/21, 5331/23, 5331/24, 
5331/26, 5331/27, 5331/20/B/3  hrsz. alatti ingatlanok Mátra Cukor Zrt eladótól történő 
megvásárlásához 230.000.000,-Ft, azaz Kettőszázharmincmillió forint összegű a fenti helyrajzi számú 
területek tulajdonszerzésére felhalmozási céllal, elszámolási kötelezettséggel átadott pénzeszközt 
biztosít a felhalmozási hitel terhére. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. alapítója és kizárólagos tulajdonosa 
felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét a Mátra Cukor Zrt. eladó és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. között megkötendő, jelen 
határozat mellékletét képező adásvételi szerződés (tárgya: hatvani 5331/21, 5331/23, 5331/24, 5331/26, 
5331/27, 5331/20/B/3  hrsz.) aláírására. 

 
Határid ő: 2013. december 20. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
423/2013. (XII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a MÁTRA CUKOR Zrt. és Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. közötti adásvételi szerződés 
megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Mátra Cukor Zrt. tulajdonában álló ún. 
cukorgyári múzeum gyűjteményébe tartozó ingóságokat, és vállalja, hogy azokat közgyűjteményi 
intézményén keresztül kiállítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2014. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
4. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. részére 100.000.000,-Ft tagi kölcsön biztosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Erről egyszer már mintha szavaztunk volna.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez egy újabb.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A folyamatos működéshez biztosítjuk a forrást. 
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Rodek Antal bizottsági tag 
Akkor ez már összesen 300.000.000. Ft.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A Beruházó Kft-re, mint kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságra úgy tekintsünk, mint az 
önkormányzatnak a meghosszabbított kezére. Az önkormányzati beruházásokat most a Beruházó Kft. végzi. 
Ezért kerül sor a pénz átadásra.   
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
424/2013. (XII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére 100.000.000,-Ft tagi kölcsön biztosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 100.000.000-, 
Ft, azaz Egyszázmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt a társaság részére a társaság működésének 
folyamatos biztosítása érdekében a jelen határozat mellékletében foglalt kölcsönszerződés rendelkezései 
szerint. 
A tagi kölcsön elszámolásának határideje: 2015. december 31. napja. 
A tagi kölcsön fedezetének pénzügyi forrása felhalmozási hitel terhére biztosított. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat képező kölcsönszerződés szövegét 
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2013. december 20. (a kölcsön átutalására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
5. napirend 
Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
425/2013. (XII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési 
díjairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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6. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
426/2013. (XII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
7. napirend 
Előterjesztés a hirdetmények, a hirdető-berendezések létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról 
szóló 33/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
   Philipp Frigyes főépítész 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
427/2013. (XII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hirdetmények, a hirdető-berendezések létesítésének, 
elhelyezésének szabályozásáról szóló 33/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja. 
 
8. napirend 
Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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428/2013. (XII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
9. napirend 
Előterjesztés hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról a Kórkép Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 
részére 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
429/2013. (XII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról a Kórkép Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társaság részére című előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kórkép Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társaság (Székhely: 3009. Kerekharaszt, Hajnal utca 8. cégjegyzékszám: Cg. 10-10-
001037-4, adószáma: 20791450-1-10 képviseli: Szabóné Dr. Szőgyör Zita ügyvezető) Apc és Petőfibánya 
községek tekintetében a gyermekorvosi teendőket helyettesítés keretében heti 2 x 2 órában ellássa. 
Ezen tevékenység a hatvani 2. számú házi gyermekorvosi körzet feladatellátási szerződésében meghatározott 
rendelési időt nem érinti. 
 
Határid ő: 2013. december 20. (az igazolás kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági 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 nyílt ülését befejezettnek nyilvánította.  
 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 
 
 

 Kovács Gábor Istvánné Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 bizottsági tag elnök 


