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

26-án a Városháza emeleti kistermében 830órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes  
 Rodek Antal bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 Lukács László   törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 Szabó Ottó Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.  

vezérigazgatója 
 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 
Kérte, hogy a 2. napirendi pontot - Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 189/2014. (VI.23.) számú 
190/2014. (VI.23.) számú határozatainak hatályon kívül helyezéséről-, a 3. napirendi pontot – Előterjesztés a 
közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról -, valamint a 4. napirendi pontot – Előterjesztés a Hatvan kártyáról 
szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról - vegyék le napirendről. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet a fenti módosítással elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
204/2014. (VI.26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. június 26-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 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött közterület-
karbantartási közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
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1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött közterület-
karbantartási közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Szabó Ottó a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Azért vált szükségessé a módosítás, mert rendkívül megnövekedett a tevékenységi körünk, amit nem 
tartalmazott a közszolgáltatási szerződés, valamint 5 hektárral megnőtt az a terület, amit kezelnünk kell. 
Pénzügyi vonzata is lesz a módosításnak, de szeretnék időt kérni, hogy az üzleti tervet át tudjuk dolgozni.  
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
A személyi állomány bővítve lesz? Nagyon kevés a mostani létszám. 
 
Szabó Ottó a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Most is kevesen vagyunk, mert egyrészt alkalmi munkavállalókkal, másrészt megbízási szerződéses 
munkavállalókkal és alvállalkozókkal dolgozunk. Nem kaptam engedélyt arra, hogy létszámot bővítsek.  
 
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: 
 
205/2014. (VI. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel 
megkötött közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által alapított, és kizárólagos 
tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, 
Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 14551420-2-10) megkötött közterület-karbantartási 
közszolgáltatási szerződést 2014. június 27-ei hatályba lépés mellett módosítja, és egységes szerkezetbe 
foglalja a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint. 
A közszolgáltatási szerződésben meghatározott többletfeladatok ellátására a képviselő-testület 20.000.000,-
Ft, azaz Húszmillió forint összeg díjelőleget fizet meg 2014. július 31. napjáig a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. részére. 
A képviselő-testület a feladatkör bővülésre tekintettel felkéri a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. vezető tisztségviselőjét, hogy a táraság üzleti tervének módosítását készítse el és 2014. 
október 15. napjáig terjessze a képviselő-testület elé.  
A közszolgáltatási szerződés módosításával érintett többletfeladatok ellátására a pénzügyi fedezetet a 
képviselő-testület a helyi adó többletbevétel terhére kívánja biztosítani. 
A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2014. június 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
 



 

  

3 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Papp István Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 elnök-helyettese elnöke 
 


