
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. június 

23-án a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes (késve érkezett) 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 dr. Egyed László jogi ügyintéző 
 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási-és kezelési osztályvezető 
 dr. Veres András  ügyvéd 
     Kollár Edina a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Kft. ügyvezetője 
 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 
Papp István bizottsági elnök-helyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta Papp 
István bizottsági elnök-helyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
173/2014. (VI.23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. június 23-i 
ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
Társulási Tanácsba történő tag delegálásáról, és a társulás elnökének megválasztásáról 

 
2. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási Tanácsába történő tag 

delegálásáról és a társulás elnökének megválasztásáról 
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3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel településfejlesztés tevékenységek ellátására megkötendő 
közszolgáltatási szerződésről 

 
4. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társasággal szociális bolthálózat üzemeltetésére megkötendő közszolgáltatási szerződésről 
 

5. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője munkaszerződésének 
módosításáról 

 Előadó az 1-5. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 
 

6. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 
létrejött együttműködési megállapodás módosításáról 

 Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 

7. Előterjesztés Hatvan város alpolgármesterének megválasztásáról 
 

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

 Előadó a 7-8. napirendi pontig: Lukács László osztályvezető 
 
9. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 

szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

10. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 
 

11. Előterjesztés az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződésmódosításról 
 Előadó a 9-12. napirendi pontig: Schósz Gabriella irodavezető 

 
12. Előterjesztés 3. számú fogorvosi körzet, valamint a kapcsolódó iskolafogászati feladatok ellátására 

vonatkozó egészségügyi vállalkozói előszerződés megkötéséről 
 Előadó: Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
 
13. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsába történő tag 

delegálásáról, és a társulás elnökének megválasztásáról 
 
14. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Zagyvaszántói Polgárőr Egyesület közötti 

együttműködési megállapodás megkötéséről 
 
15. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. közötti várakozási 

(parkolási) közszolgáltatás nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül történő továbbértékesítéséről 
szóló Szolgáltatói Szerződés megkötéséről 

 Előadó a 14-16. napirendi pontig: dr. Szabó Ildikó irodavezető 
 
16. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületében lévő kávézó üzemeltetésbe 

adásáról 
 
17. Előterjesztés piaci tevékenység folytatásához történő tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról 
 
18. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő haszongépjármű bérbeadásáról 
 Előadó a 17-19. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

 Előterjesztő az 1-19. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
 

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

1. Előterjesztés „Pro Urbe” díj adományozására  
  

2. Előterjesztés „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozására 
Előadó: Lukács László osztályvezető 

 Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
 

1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
Társulási Tanácsba történő tag delegálásáról, és a társulás elnökének megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András üógyvéd 
 
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 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
174/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsba történő tag delegálásáról, és a társulás elnökének 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 Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 94. § (2) bekezdése alapján, a társulási megállapodás VIII/1.3. pontjában meghatározottak 
figyelembevételével a társulási tanácsba Horváth Richárd alpolgármestert delegálja.  
 
Határid ő: 2014. június 30. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
175/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsba történő tag delegálásáról, és a társulás elnökének 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 Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a társulási tanácsülés soron következő ülésén a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (1) bekezdése alapján, a társulási megállapodás 
VIII/1.3. pontjában meghatározottak figyelembevételével a Társulási Tanács elnökének Horváth Richárd 
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alpolgármestert javasolja megválasztani.  
 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, hogy a 
Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanács ülésén jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
 
Határid ő: soron következő társulási tanácsülés 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási Tanácsába történő tag 
delegálásáról és a társulás elnökének megválasztásáról 
 
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 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
176/2014. (VI. 23.) 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 
Tanácsába történő tag delegálásáról és a társulás elnökének 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 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. §  (2) bekezdése 
alapján a Társulási Megállapodás V. résznek 1. pontjában meghatározottak figyelembevételével a társulási 
tanácsba Horváth Richárd alpolgármestert delegálja.  
 
Határid ő: 2014. június 30. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
177/2014. (VI. 23.) 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 
Tanácsába történő tag delegálásáról és a társulás elnökének 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 a társulási tanácsülés soron következő ülésén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 95. § (1) bekezdése alapján, a társulási megállapodás V. rész 1. pontjában 
meghatározottak figyelembevételével a Társulási Tanács elnökének Horváth Richárd alpolgármestert 
javasolja megválasztani.  
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Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, hogy a 
Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanács ülésén jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
 
Határid ő: soron következő társulási tanácsülés 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel településfejlesztés tevékenységek ellátására megkötendő közszolgáltatási 
szerződésről 
 
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: 
 
178/2014. (VI. 23.) 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.-vel településfejlesztés tevékenységek ellátására megkötendő 
közszolgáltatási szerződésről 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. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. és 7. pontjában meghatározott közfeladatainak ellátása 
érdekében közszolgáltatási szerződést köt a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társasággal szociális bolthálózat üzemeltetésére megkötendő közszolgáltatási szerződésről 
 
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: 
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179/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társasággal szociális bolthálózat üzemeltetésére megkötendő közszolgáltatási 
szerződésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) 
többségi tulajdonos tagja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott közfeladatainak ellátása érdekében közszolgáltatási szerződést 
köt a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal a jelen 
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője munkaszerződésének 
módosításáról 
   
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Véleményem van, nem kérdésem. Évek óta betölti az ügyvezetői tisztséget valaki. A beszámoló és a 
tapasztalatok szerint a Média-Hatvan Kft. kiválóan működik. Egyszer csak jön valaki, valahonnan, akit még 
nem is láttunk. Lehet, hogy kiváló, ezt nem vonom kétségbe. Nem tudom támogatni, mert azt sem tudjuk 
kicsoda, hogy teljesít. Mégis bizalmi állást kapott. Hogy lett az? Most lett az? Eddig nem volt az?  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
180/2014. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
munkaszerződésének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.; a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. § (2) bekezdése alapján úgy 
határoz, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, ügyvezetőjének 2014. július 1. napjától a havi 
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munkabérét bruttó 450.000,- Ft, azaz Négyszázötvenezer forint összegre emeli, és ennek megfelelően a jelen 
határozat mellékletét képező munkaszerződést módosító okirat szerint a munkaszerződését módosítja. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2014. június 30. (okiratok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 
létrejött együttműködési megállapodás módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 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: 
 
181/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft. és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között létrejött együttműködési megállapodás módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Robert Bosch Elektronika Kft. szándékát, 
mely szerint a Hatvani Szent István Általános Iskolában további ún. Bosch osztályt kíván indítani. A 
képviselő-testület kinyilvánítja, hogy egyetért az újabb osztály indításával.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az újabb osztály indítása miatt a már megkötött és hatályos 
megállapodásokat vizsgáltassa felül különösen: 
-   a  közalkalmazottak illetmény többlete – figyelemmel a beállott jogszabályi változásra is – 
- az osztály elhelyezéséül szolgáló helyiség(ek) felújítási költségei tekintetében, és a felülvizsgálat 
eredményeként a felek módosítsák, egészítsék ki azokat.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodást módosító (kiegészítő) okiratok aláírására 
azzal, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze be azokat utólagos jóváhagyás érdekében.  
 
Határid ő: a felülvizsgálatra: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
7. napirend 
Előterjesztés Hatvan város alpolgármesterének megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Lukács László osztályvezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan az 5 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki az 5 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
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határozatokat hozta: 
 
182/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város alpolgármesterének megválasztásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lestyán Balázs képviselő egészségügyi tanácsnoki 
megbízatását 2014. június 30-ával visszavonja. 
 
Határid ő: 2014. július 1. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
183/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város alpolgármesterének megválasztásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lestyán Balázs képviselőnek a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságban betöltött bizottsági tagi megbízatását 2014. június 30-ával visszavonja. 
 
Határid ő: 2014. július 1. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
184/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város alpolgármesterének megválasztásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
34. § (1) bekezdése alapján Lestyán Balázs önkormányzati képviselőt 2014. július 1-jétől társadalmi 
megbízatású alpolgármesternek választja meg. 
 
Határid ő: 2014. július 1. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
185/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város alpolgármesterének megválasztásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lestyán Balázs társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját 2014. július 1-jétől havi bruttó 250.839,- Ft-ban állapítja meg a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 
(a továbbiakban: Pttv.) 4. §-a alapján. 
A képviselő-testület a Pttv. 18. §-a alapján Lestyán Balázs társadalmi megbízatású alpolgármester 
költségátalányát 2014. július 1-jétől 50.168.- Ft-ban állapítja meg. 
 
Határid ő: 2014. július 1. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
186/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város alpolgármesterének megválasztásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 58. § (2) bekezdése alapján Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselőt 2014. 
július 1-jétől a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjának választja meg. 
 
Határid ő: 2014. július 1. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
8. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Lukács László osztályvezető 
 
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: 
 
187/2014. (VI. 23.) 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. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2014. július 1. napjától 131 fő köztisztviselői, közszolgálati 
ügykezelői és munkavállaló tevékenységet ellátó álláshellyel, 57 fő közalkalmazotti álláshellyel, 3 fő 
önkormányzati tanácsadói (főtanácsadói) álláshellyel és 10 fő rehabilitált munkavállalói álláshellyel, 
összesen 201 fő álláshellyel hagyja jóvá.  
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Az illetmények és járulékok különbözetének fedezete Hatvan város 2014. évi költségvetésében rendelkezésre 
áll. 
 
Határid ő: 2014. július 1. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője  
 
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: 
 
188/2014. (VI. 23.) 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. 
    
9. napirend 
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 
szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Az étterembe érkezők sem hajthatnak be az utcába? 
 
dr. Egyed László jogi ügyintéző 
Be lehet hajtani. Az étterem vendégei bemehetnek. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ez pontatlan. Mi van, ha valaki behajt, és mégsem megy az étteremhez.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ezt én is meg szerettem volna kérdezni. Tudom, nem egy széles utca és egyirányú. Miért nem hajthat be oda 
az autó?  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Én sem értem mi az indoka. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Hiszen egyirányú a Thurzó utca. Nem fognak tömegek átmenni az utcán. Eddig is elviselhető forgalom volt 
arrafelé. Nem tartom indokoltnak a behajtás korlátozását. Valaki mondjon egy elfogadható magyarázatot. A 
tábla így nem jó. Ha mégis ez hatályba lép, akkor már az utca legelejére ki kell tenni a figyelmeztető táblát, 
hisz forgalmi rend változás lesz. Ha valaki mégis behajt, még csak meg sem tud fordulni a parkoló autóktól 
és beleszalad a bírságba, ha végigmegy az utcán.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Tudomásom szerint, a lakosságtól érkezett panasz és ezért kell a tiltást bevezetni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Akkor én is kérem majd, hogy ne lehessen behajtani az utcánkba, mert nem lehet aludni az autók zajától. 
 
 



 

  

11 

Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Az ilyesfajta igények egyre csak nőnek. A gyerekek játszanak, bicikliznek és veszélyeztetve vannak. Először 
csak fekvőrendőrt kértek.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Azért vannak reális igények, mint például a Kölcsey utca forgalommentesítése. Nappal van némi forgalom a 
Thurzó utcában, de éjszakára már semmi.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Abban az utcában csak az járt, aki a postára ment.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ezt mérlegelni kell mindenképpen.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ezzel csak lehetőséget adunk a további kéréseknek. Az utcába bejárt egyébként sok hívő is. Ezek után, majd 
bárki mondhatja, hogy azért hajtottam be, mert hívő vagyok?  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A hívő behajthat, ha kér engedélyt. Pár lakó miatt csináljuk magunknak a kellemetlenséget.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ezek szerint nyilvános lesz majd, hogy ki milyen hívő, hiszen kérnie kell majd a behajtási engedélyt.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Erről nem is beszélve. Ez jogsértő. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Fekvőrendőrt is kértek, nem? 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Fekvőrendőrt? Egy nagy kanyar van a Thurzó utcában. Ki tudna ott száguldozni? 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Sebességkorlátozó táblát ki lehet tenni, de behajtani tilos táblát nem. 
 
dr. Egyed László jogi ügyintéző 
A táblákról már van döntés, már meg lettek rendelve. A postánál vissza ki lehet majd jönni a főútra.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Eddig is ki lehetett jönni. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Én voltam a nyolcadik, aki összetörte az autóját miközben megfordultam, hogy a posta mellett vissza ki 
tudjak jönni a főútra. Nem lehet látni a köveket, amik le lettek rakva.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Eddig minden jó volt. Most, hogy fel lett újítva az utca, 5-6 ember részéről hirtelen megnövekedtek az 
igények.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Se vége, se hossza nem lesz az igényeknek, ha ennek az egynek helyt adunk. Ahol reális az igény, ott kell 
cselekedni. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság igen szavazat nélkül, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
189/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek 
létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek nem ajánlja 
elfogadásra.  
 
10. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Az előző rendeletmódosításból kifolyólag, ez sem elfogadható. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság igen szavazat nélkül, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
190/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-
testületnek nem ajánlja elfogadásra. 
 
11. napirend 
Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések 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 határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
191/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy 
kezdeményezze a Monitoring Távfelügyelet Kft.-vel megkötött távfelügyeleti megbízási szerződés és 
karbantartási szerződés módosítását oly módon, hogy az alábbi változás átvezetésre és a szerződések új, a 
Kft.-vel egyeztetett formában egységes szerkezetbe foglalásra kerüljenek: 
− a Hatvani Járási Hivatal (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.), mint távfelügyelt intézmény 2014. július 

1-jétől kikerül a szerződésből, mert a Heves Megyei Kormányhivatal a vagyonkezelésében lévő 
ingatlanok őrzés-védelmi és távfelügyeleti feladatainak ellátása tárgyában közbeszerzési eljárást folytat 
le. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat szerinti 
módosításnak megfelelő egységes szerkezetbe foglalt távfelügyeleti megbízási szerződés és karbantartási 
szerződés aláírására.  
 
Határid ő: 2014. június 30. (szerződések módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
12. napirend 
Előterjesztés az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződésmódosításról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A szolgáltató a Solti üzemébe szállítja az állati-hulladékot, melynek távolsága oda-vissza 1160 km. Ez hogy 
került kiszámításra? Az internet szerint 168 km az út Hatvan és Solt között. Ha ezt az utat négyszer megteszi, 
ez akkor is csak 680 km.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Egy héten kétszer teszi meg az utat. Ugyanis három napnál tovább nem állhat a dög a konténerben.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ez nincs megfelelően feltüntetve. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Annyi állati-hulladék keletkezik, hogy hetente kétszer kell jönni? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Teljesen mindegy, mert túrajáratban jönnek.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az előterjesztésben azt írták, hogy egy oda-vissza út 1160 km.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Akkor elírták az előterjesztést. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ezt nem lehet megszavazni így. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Tulajdonképpen a magyarázatban van hiba, az előterjesztést nem kell módosítani, ha a határozatot 
elfogadják. Az ATEV Zrt. a legolcsóbb. Három évig ugyanazzal az árakkal dolgoztak. A benzin árának 
emelkedésével, valamint az útdíjak árának változásával magyarázzák az emelést. Ha ezt nem fogadjuk el, a 
cég szerződést bont velünk. 
 



 

  

14 

 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
De 40 %-os emelés látunk a kezelési költségnél és 78 %-os emelést a szállítási díjnál. Ez három év 
viszonylatában is óriási áremelés.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ezt az állati-hulladékot csak az ATEV Zrt. szállíthatja el? 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Ez engedélyköteles, hiszen veszélyes hulladékról van szó. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem lehetne tárgyalni ezzel a céggel? Nem lehetne lejjebb vinni az árakat? 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ha csak ő szállíthat, akkor úgy szabja meg az árakat, ahogy akarja. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Arra is kíváncsi lennék, hogy ki tárgyalt velük? Nagyon sokszor nem jól alkudunk. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A Műszaki Iroda folytatta a tárgyalásokat. Biztos, hogy alkudtak. Ez egy három hónapos tárgyalásnak az 
eredménye. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ebben az esetben bárkinek az állati-hulladékát elszállítják? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A lakosság nem, csak a gyepmester tehet a konténerbe állati-hulladékot. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Például ha egy kutyát el akarnak altatni. Az állat akár 50 kilós. A tulajdonos mit fizet az elszállításért? 
Semmit?  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A gyepmester csak a közterületen elhullott állatot szedi össze. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A gyepmester az elaltatott kutyát is elviszi, ha szólunk neki. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A gyepmester ilyet biztos, hogy nem csinál. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mi lesz azzal a döggel, ami a lakosság körében elhullik? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
25 kilóig el lehet ásni. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ha valakinek tehén döglik meg? Azzal mit csinál? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Aki nagy állatot tart, az fizet érte. 
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Volt már erre precedens? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez nincs az önkormányzat látókörében. Aki állattartással foglalkozik, annak lennie kell szerződésnek az 
állati-hulladék elszállítására. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A sok kutya a konténerben végzi, és senki nem fizet érte. Pedig látjuk az előterjesztésben, hogy kilónkénti 
díjszabás van. Pedig ezzel vissza lehetne szorítani az állattartást is.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Inkább megszaporodna a város szélén hagyott állati-hulladék. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Akkor a havi költség 1.850.000. Ft.? 
 
dr. Egyed László jogi ügyintéző 
Éves szinten kerül ennyibe. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Nincs csak Solton ilyen üzem?  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Volna egy javaslatom. Ez a szerződés érvényben van jelenleg, az árakat kell most aktualizálni. A szerződés 
kell, a fennakadások elkerülése végett, de keressen a Műszaki Iroda további alternatívákat. Ha találnak 
jobbat, ezt a szerződést fel lehet bontani. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez elfogadható. Nyilvánvalóan mindig kutatjuk a lehetőségeket. Remélem, azt nem feltételezi a bizottság, 
hogy a Műszaki Iroda nem végzett jó munkát. Körültekintően jártak el. Az ATEV Zrt.-vel történő tárgyalás is 
három hónapos volt.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
192/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási 
szerződésmódosításról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel 
(székhely: 1097 Budapest, Illatos u. 23.) kötött szolgáltatási szerződést módosítani kívánja annyiban, hogy a 
célfuvar szállítási és a melléktermék kezelési megemelt díjai kerüljenek megállapításra 2014. július 1-jétől az 
alábbiak szerint: 

− 6 t raksúly alatti szállítás díja 446 Ft/km + ÁFA 
− állati melléktermék kezelési díja 75 Ft/kg +ÁFA 

 



 

  

16 

Az 1.850.000,-Ft többletköltség pénzügyi forrása a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 
14.) önkormányzati rendeletben az általános tartalékkeret terhére biztosított. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szolgáltatási szerződést módosító okirat 
aláírására. 
 
Határid ő: 2014. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
13. napirend 
Előterjesztés 3. számú fogorvosi körzet, valamint a kapcsolódó iskolafogászati feladatok ellátására 
vonatkozó egészségügyi vállalkozói előszerződés megkötéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 

 
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: 
 
193/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 3. számú fogorvosi körzet, valamint a kapcsolódó 
iskolafogászati feladatok ellátására vonatkozó egészségügyi vállalkozói előszerződés megkötéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 3. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak 
ellátásra, valamint a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
iskolafogászati feladatainak ellátására előszerződést köt a DICENTRA-PLUS Fogászati Szolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Béke u. 11., cégjegyzékszám: Cg. 10-
09-026542, adószáma: 13528843-2-10, képviseli: Dr. Harsányiné Dr. Forgács Ágota ügyvezető). A feladat 
ellátásához szükséges engedélyek beszerzését követően kerül sor a végleges szerződés megkötésére. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező előszerződés, 
valamint az engedélyek bemutatását követően a végleges feladat-ellátási szerződés, továbbá a Dr. Füri Mária 
fogorvossal 1999. december 16. napján kelt feladat ellátási szerződést megszüntető okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2014. július 15. (az előszerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
14. napirend 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsába történő tag 
delegálásáról, és a társulás elnökének megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
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 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
194/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási 
Tanácsába történő tag delegálásáról, és a társulás elnökének megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 
tagja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése 
alapján, a társulási megállapodás V/2. pont 3. bekezdésében meghatározottak figyelembevételével a társulási 
tanácsba Horváth Richárd alpolgármestert delegálja.  
 
Határid ő: 2014. június 30. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
195/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási 
Tanácsába történő tag delegálásáról, és a társulás elnökének megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 
tagja a társulási tanácsülés soron következő ülésén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 95. § (1) bekezdése alapján, a társulási megállapodás V/2. pont 3. bekezdésében 
meghatározottak figyelembevételével a Társulási Tanács elnökének Horváth Richárd alpolgármestert 
javasolja megválasztani.  
 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, hogy a 
Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanács ülésén jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
 
Határid ő: soron következő társulási tanácsülés 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester 
 
15. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Zagyvaszántói Polgárőr Egyesület közötti 
együttműködési megállapodás megkötéséről 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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196/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a Zagyvaszántói Polgárőr 
Egyesület közötti együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 30. napjával együttműködési megállapodást 
köt a Zagyvaszántói Polgárőr Egyesülettel a település közbiztonság, közrendje és közlekedése biztonságának 
növelése érdekében. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési 
megállapodás aláírására.    
 
Határid ő: 2014. június 30. (az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Hivatal Hatósági Iroda útján  
 
16. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. közötti várakozási 
(parkolási) közszolgáltatás nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül történő továbbértékesítéséről 
szóló Szolgáltatói Szerződés megkötéséről 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
197/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 
közötti várakozási (parkolási) közszolgáltatás nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül történő 
továbbértékesítéséről szóló Szolgáltatói Szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel (székhely: 1027 
Budapest, Kapás 6-12.) a várakozási (parkolási) közszolgáltatás nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül 
történő továbbértékesítéséről szolgáltatói szerződést köt.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. június 27. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
17. napirend 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületében lévő kávézó üzemeltetésbe 
adásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
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Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
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: 
 
198/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületében lévő kávézó 
üzemeltetésbe adásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 
5231/2 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Kossuth tér 12. sz.  alatti ingatlanban található vendéglátóipari 
egység (múzeumi kávézó) üzemeltetésére határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést köt a Hatvani 
Közétkeztetési Kft-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.; cégjegyzékszáma: 10-09-034409; 
statisztikai számjele: 24799591-5629-113-10, adószáma: 24799591-2-10;  képviseli: Smidné Vereb Julianna 
ügyvezető). 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező üzemeltetési 
szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. július 4. (okirat aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
18. napirend 
Előterjesztés piaci tevékenység folytatásához történő tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A mostani parkoló helyén folyna a piaci tevékenység. Kérdésem, hogy a parkolás hogy lenne megoldva? 
Amikor piacnap van, akkor a parkoló tele van. A környékbeli kisutcák szintén. Kellene egy forgalom 
felmérést csinálni, hogy piaci napokon, illetve hétvégén mekkora a parkoló és a környék telítettsége 
autókkal. Ha megvan az eredmény, el lehet gondolkodni a parkolásról. Hiába akarunk jót a piac behozásával, 
ha ezzel felháborodást keltünk a parkolóhelyek hiányával.  
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
A sok autó csak a hétvégekre vonatkozik. A parkoló egyébként is tele van. A hét minden napján parkolnak és 
nagyrészt nem a piacra érkezők. Egész nap tele van a parkoló. Először is a piac mögötti területről el kellene 
távolítani a megállni tilos táblát. A terület egy része megmarad parkolónak. Hatalmas üres terület van még 
ott, amivel ki lehetne bővíteni a parkolót. Ez egy jó lehetőség lenne a parkolás megoldására.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Igen, hétvégen lenne igény a parkolásra, amikor a piacok vannak. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Az viszont nincs az előterjesztésben, hogy félig megmaradna a parkoló az autók számára. Hogy folytak a 
tárgyalások? Először csak a fele, aztán elfoglalják a piacosok az egész területet, mert akkora lesz a 
jelentkezés. 
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Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Nem, mert el lesz kerítve. 
 
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
Engem is arról tájékoztattak, hogy a terület fele megmaradna parkolóként, hiszen annyi árus hívnának meg a 
vásártérről, amennyi még kezelhető lesz. Tehát ez egy meghívásos piac lenne, nem jöhet akárki. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Így rendben van, köszönjük a kiegészítést. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
199/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében piaci tevékenység folytatásához történő tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonát képező hatvani, 3005/8 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Kossuth utcában található udvar 
megnevezésű, 2038 m2 nagyságú ingatlant a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cégjegyzékszám: 10-10-020250; adószám: 14551420-2-10; 
képviselője: Szabó Ottó vezérigazgató) mint üzemeltető határozatlan időtartamra piaci tevékenység 
folytatására használja, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét 
képező hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
Határid ő: 2014. július 4. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
19. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő haszongépjármű bérbeadásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
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: 
 
200/2014. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében az önkormányzat tulajdonában lévő haszongépjármű bérbeadásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, Mercedes-Benz Sprinter 216  
típusú haszongépjárművet a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés alapján havi 10.000,- Ft azaz 
bruttó 12.700,- Ft bérleti díj ellenében a Hatvani Szociális Szövetkezet részére bérbe átadja. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező bérleti szerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: 2014. július 4. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
20. napirend 
Egyebek 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A Mártírok útja elején, ahol szépen fel lett újítva a járda és növények lettek telepítve, azok már pusztulnak is 
ki. Nem tudom mi az oka, de ott csúfoskodnak  az elszáradt növények. A városban mindenhol gyönyörűek a 
növények, itt meg kiszáradtak. Nem szép látvány az újonnan felújított utcában. A múzeum megnyitójára 
mindenképpen rendbe kellene tenni. 
 
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. Zárt ülést 
rendelt el. 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
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